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Ofício Nº. 027/2021 – GDCEUNES 

São Mateus, 23 de junho de 2021. 

Aos Chefes de Departamento e Coordenadores de Curso de Graduação 

Assunto: Orientações de acesso às aulas para alunos não matriculados nas 

disciplinas 2021/1. 

1. Considerando que a Universidade Federal do Espírito Santo 

(Ufes) regulamenta as situações de quebra de pré-requisito (Resolução n° 39/2015-

CEPE/UFES) e retificação de matrícula (art. 17, Resolução nº 58/2008-CEPE/UFES) e 

dá direito aos alunos de serem matriculados no período de retificação, caso suas 

solicitações sejam aprovadas;  

2. Considerando que a Ufes deve garantir o acesso às aulas sem 

prejuízos ao rendimento final dos estudantes; 

3. Considerando que o calendário acadêmico 2021/1 (Resolução n° 

08/2021 – CEPE) estabeleceu o dia 13/08/2021 como o último dia para os colegiados 

de cursos efetivarem as solicitações aprovadas; 

4. Assim sendo, solicito que orientem e divulguem os procedi-

mentos para recebimento dos estudantes nas situações de retificação e quebra de 

pré-requisito, como segue: 

Prazos Orientações 

Antes do 
dia 23/07 

Não haverá cobrança de documentos e serão permitidos frequentar as aulas 
todos os alunos, inclusive aqueles que não estão na lista de matriculados. 

Do dia 
23/07 a 
16/08 

Somente poderão frequentar as aulas os estudantes não matriculados que 
apresentarem o protocolo de solicitação de quebra de pré-requisitos ou 
retificação de matrícula. Recomendamos aos professores que ministrarem 
disciplinas para estudantes nesta situação que garantam o seu acesso às 
aulas e às atividades avaliativas, porém, não atribuam nota a estas atividades 
até que a matrícula dos mesmos seja efetivada. 

Após o 
dia 16/08 

Não fica garantida a participação de estudantes não matriculados nas disciplinas, 
mesmo que apresentem o protocolo de solicitação de quebra de pré-requisitos ou 
retificação de matrícula. 

Atenciosamente, 

 
Luiz Antonio Favero Filho 
Diretor do CEUNES/UFES 
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