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ALGUMAS COISAS QUE VOCÊ PRECISA SABER 

 

 

1. Calendário da Educação do Campo (LEDOC/CEUNES) e calendário regular da UFES:  

a) O calendário de aulas do curso você pode encontrar no nosso site: 

http://educacaodocampo.saomateus.ufes.br/; 

b) O calendário regular da UFES você pode encontrar no nosso site e também aqui 

http://www.prograd.ufes.br/calendario-academico. 

 

2. Horário de aula: 

a) O horário de aulas do curso é enviado para o seu e-mail institucional 

(seunome.sobrenome@ufes.br) e você também poderá encontrá-lo no nosso site. 

 

3. Tempo Universidade (TU) e Tempo Comunidade (TC): 

a) Ambos o TU e TC necessitam de uma frequência mínima de 75%. 

 

4. Matrícula e ajuste de matrícula: 

a) Para realizar a matrícula e ajuste de matrícula você deve observar os prazos no 

calendário da UFES: http://www.prograd.ufes.br/calendario-academico; 

b) Estes processos são realizados através do portal do aluno: https://aluno.ufes.br/; 

c) Dúvidas e auxílios relativos a isso são resolvidos na SUGRAD.  

 

5. Projeto Pedagógico de Curso (PPC):  

a) No nosso PPC você encontra a matriz curricular, que apresenta todas as disciplinas que 

você irá cursar e a carga horária de cada uma delas; 

b) O PPC está disponível em http://educacaodocampo.saomateus.ufes.br/, a versão do 

PPC que você está cursando é a 2019. 

 

6. A SUGRAD (Secretaria Única de Graduação) fica no prédio com pintura de 

camponeses, onde vocês efetivaram a matrícula: 

a) Lá vocês obtêm informações sobre licenças, atestados, matrícula, ajuste de matrícula, 

formulários, requerimentos, declarações; 

b) Telefone: (027) 3312-1619, e-mail: sugrad.ceunes@ufes.br, site: 

http://graduacao.saomateus.ufes.br/. 

 

7. O Laboratório da Educação do Campo fica no prédio da Pós Graduação em Ensino na 

Educação Básica (PPGEEB) - eixo 04. 

 

8. Coordenação do Curso:  

a) Vivian Cornelio e Dalana Muscardi; Tel: 027- 3312-1780;   

b) Secretaria LEDOC/CEUNES: Vinícius, Tel: 027- 3312-1758; 

c) E-mail: licenciatura.educacaodocampo.saomateus@ufes.br; 

d) O e-mail institucional é o principal canal de comunicação com a coordenação. 
 

9. Alimentação: Restaurante Universitário (RU) e lanche. 

 

10. Alojamento: CEFOCAF - Centro de Formação da Agricultura Familiar. 

 

11. Representante da turma: necessidade de eleição de um/uma representante da turma. 

 

DESEJAMOS A TODAS E TODOS UM EXCELENTE SEMESTRE! 
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