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PROCEDIMENTOS A SEREM CUMPRIDOS PELOS CANDIDATOS 
CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA 
FACULTATIVA, NOVO CURSO SUPERIOR, REOPÇÃO E REMOÇÃO DE 
CURSO 2012. 
 
1 - Comparecer à sede da Pró-Reitoria de Graduação – Av. Fernando Ferrari, 
nº 514 Campus Universitário, Goiabeiras – Vitória, nos dias e horários abaixo 
discriminados, para efetivação do cadastro e da solicitação de aproveitamento 
de estudos na UFES. 
 

 
CURSO DIA  HORÁRIO 

ENGENHARIA MECÂNICA 
MATEMÁTICA - VITÓRIA 

 
29/10/12 

 
  09:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 

ARQUIVOLOGIA 
BIBLIOTECONOMIA 
HISTÓRIA – VESPERTINO 
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACH) 
ENGENHARIA QUÍMICA - ALEGRE 
ENGENHARIA QUÍMICA – S/M 
GEMOLOGIA 

 
 
 
30/10/12 

 
 
 
  09:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 

DEMAIS CURSOS 31/10/12   09:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 

 
 
Documentação necessária para cadastro e solicitação de aproveitamento 
de estudos: 

 
Transferência Facultativa  
Efetuar o registro de todos os dados cadastrais no site www.prograd.ufes.br no 
link matrícula 
 

 cópia autenticada do histórico escolar do Ensino Médio 

 cópia da Carteira de Identidade 

 cópia do CPF 

 cópia do titulo de Eleitor e do comprovante de quitação com a Justiça   
Eleitoral 

 cópia do Certificado Militar atualizado 

 1 fotografia recente 3X4 

 cópia de todos os programas de disciplinas cursadas na IES de origem 

 cópia do Currículo Pleno do curso 

 Histórico Escolar atualizado das disciplinas cursadas na IES de origem 
 
 

http://www.prograd.ufes.br/
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Novo Curso Superior 
Efetuar o registro de todos os dados cadastrais no site www.prograd.ufes.br no 
link matrícula 
 

 cópia autenticada do diploma de graduação 

 cópia da Carteira de Identidade 

 cópia do CPF 

 cópia do titulo de Eleitor e do comprovante de quitação com a Justiça 
Eleitoral 

 cópia do Certificado Militar atualizado 

 1 fotografia recente 3X4 

 cópia dos programas de disciplinas cursadas na graduação que poderão 
ser aproveitadas no novo curso 

 Histórico Escolar atualizado das disciplinas cursadas na IES de origem 
 
 
Reopção ou Remoção de Curso 
 

 Histórico Escolar de Graduação 

 cópias dos programas de disciplinas cursadas na graduação que 
poderão ser aproveitadas no novo curso 

 
2 - Recebimento da senha que será entregue no ato do cadastro. 
 
3 - Efetivação de matrícula no Portal do aluno: 20 a 22 de novembro de 2012 
 
4 - Inicio do semestre letivo 2012/2: 26 de novembro de 2012. 
 
Em caso de dúvidas quanto ao aproveitamento de estudos o aluno deverá 
entrar em contato com a coordenação do curso. 
 
 
Dúvidas quanto ao processo de cadastramento: Departamento de Registro 
e Controle Acadêmico - DRCA/PROGRAD/UFES, nos telefones 4009.2418 e 
4009.2413. 
 
 

 

http://www.prograd.ufes.br/

