
PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS – SUGRAD/ CEUNES/ UFES 
 

 

ALUNO 

 

1. Acessar o Portal do Aluno e clicar sobre o link “Atividades Complementares” (menu 
esquerdo); 

2. Inserir as solicitações conforme instruções do “Manual de Atividades Complementares – 
Aluno” (ver anexo abaixo para verificar os tipos de atividades que podem ser validadas); 
INSERIR LINK DO RELATÓRIO 

3. Encaminhar a documentação comprobatória (certificados, declarações, cópias de trabalhos 
ou outros registros) para o e-mail sugrad.ceunes@ufes.br, obedecendo a seguinte 
padronização: 
 
 
Assunto do e-mail: Encaminhamento de documentos para validação de ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

Corpo do e-mail: 

“Eu, _______, matrícula nº _______, curso ________, encaminho anexa a documentação 

necessária no formato PDF (tamanho máximo por arquivo: 5MB) para comprovação das 

informações inseridas no portal do aluno e validação da carga horária do Programa de 

Atividades Complementares. Aviso que entregarei requerimento geral (item 5) na SUGRAD 

em até 02 dias úteis e estou ciente que a solicitação será protocolada e efetivada somente 

após a entrega desse formulário devidamente preenchido e assinado”. 

Anexos: 

Certificados, declarações, cópias de trabalhos, resumos, entre outros registros. 

ATENÇÃO ALUNO: Os anexos deverão ter no máximo 5MB (cada arquivo) e agrupados 

conforme o tipo de atividade: 

A – CURSOS DE EXTENSÃO (todos os comprovantes de extensão) 

B – CURSOS DE EXTENSÃO – CONTINUAÇÃO (caso o primeiro arquivo ultrapasse os 5MB) 

C – PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

(...) 

4. Entregar o requerimento geral devidamente preenchido e assinado (marcar item 5) na 

SUGRAD; 

5. Acompanhar o registro acessando o histórico conferindo se a carga horária mínima exigida 

foi atingida. Em caso negativo, novas atividades deverão ser apresentadas. 

IMPORTANTE: É DE RESPONSABILIDADE DO ALUNO ACOMPANHAR O REGISTRO DAS 

ATIVIDADES POR INTERMÉDIO DO PORTAL DO ALUNO (HISTÓRICO ESCOLAR) E DOS 

DESPACHOS INSERIDOS PELOS PROFESSORES E SUGRAD NO LEPISMA. 

 

 



PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS – SUGRAD/ CEUNES/ UFES 
 

SUGRAD 

1. Receber o requerimento geral devidamente preenchido e assinado e na presença do aluno 

conferir se o e-mail com a documentação foi devidamente enviado para 

sugrad.ceunes@ufes.br; 

2. Autuar como documento avulso, anexando o requerimento geral e a documentação enviada 

pelo aluno por e-mail. Esses anexos deverão ter acesso público, exceto no caso de presença 

de documentação pessoal (p. ex. RG, CPF, etc.) em meio às informações contidas nos 

certificados ou outra documentação enviada; 

3. Tramitar para o Departamento de lotação do coordenador de atividades complementares. 

Observar a padronização abaixo. 

Informações para autuação no Lepisma: Tipo de Documento – Documento avulso >> Ensino 

Superior >> Cursos de graduação (inclusive na modalidade a distância) >> Vida acadêmica dos 

alunos dos cursos de graduação >> Avaliação acadêmica >> Provas. Exames. Trabalhos 

(inclusive verificações suplementares). 

Resumo do Assunto (exemplo): 

PROGRAMA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Curso: Engenharia Química 

Despacho (exemplo): 

Ao DCEL/ CEUNES 

Para encaminhamento à Prof.ª Silvia das Dores Rissino, Coordenadora de Atividades 

Complementares. 

Prezado(a) Professor(a), 

Encaminho anexa a documentação necessária para comprovação da carga horária do 

Programa de Atividades. O lançamento foi realizado pelo aluno no portal. Após a análise e 

validação, favor devolver o documento a esta Secretaria. 

 

4. Com a devolução do professor, o documento avulso será arquivado na SUGRAD com um dos 

seguintes despachos, a depender da situação: 

Aluno atingiu a carga horária exigida: 

Arquive-se. O aluno atingiu a carga horária mínima exigida para atividades complementares. 

 

Aluno não atingiu a carga horária exigida: 

Arquive-se. O aluno deverá apresentar novas atividades complementares para atingir a carga 

horária mínima exigida. 


