
Orientações Gerais para Estudantes do 1º Período 2022.1 

 

Prezadas (os) estudantes, bem vindos (as) à UFES, Favor realizarem a 

leitura das orientações: 

 

1) O curso de Licenciatura em Educação do Campo se organiza em 

regime de Alternância, que ocorre com aulas presenciais mensais 

(quinta-feira a sábado) e durante 15 dias nos meses de julho e janeiro. 

(Favor baixarem o calendário acadêmico que está no site do Curso, 

link https://ce.ufes.br/educacao-do-campo 

 

 

2) Cada estudante recebeu um login e senha, que devem ser guardados 

e/ou decorados. Trata-se da chave de acesso a tudo na Ufes, sem eles, 

nada acontece! Para o primeiro acesso ao portal do aluno, quem ainda 

não fez, favor acessar o link https://aluno.ufes.br/ 

 

3) O e-mail que você cadastrou no ato da matrícula e o e-mail 

institucional criado pela UFES também devem ser guardados e/ou 

decorados, bem como suas senhas. Se perderem, terão dor de cabeça 

para resolverem!!! Então é melhor evitar; 

 

4) O transporte ocorre por rotas, sempre na quarta-feira do Tempo 

Universidade (tempo de vir presencialmente para a UFES). São 4 rotas 

para quem mora no Espírito Santo e ajuda de custa em passagens 

terrestres para quem vem de Minas Gerais. O colegiado de curso vai 

solicitar por meio do e-mail lecufes02@gmail.com que vocês 

sinalizem, a partir das rotas já existentes, constantes numa planilha em 

excel, qual dos lugares já definidos vocês poderão embarcar. 

Já os estudantes de Minas Gerais, devem comprar suas passagens e 

trazerem os comprovantes, entregar na secretaria do colegiado de 

curso, fazerem um cadastro apresentando número de conta bancária 

para receberem o ressarcimento posteriormente; 

 

5) Para se hospedar no hotel, vocês também deverão responder ao e-mail 

que o colegiado do curso enviar, sinalizando que necessitam de 

hospedagem nos dias de aulas presenciais. A hospedagem só é 

permitida para estudantes que não residem na grande Vitória. O e-mail 

da hospedagem é hospedagemledoc@gmail.com  

Não é permitida a permanência de estudantes no hotel durante o dia, 

no momento das aulas. O café da manhã é 6 horas e às 7 horas as aulas 

são iniciadas na Ufes; 
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6) As disciplinas têm 50% da carga horária de aulas presenciais (Tempo 

Universidade) e 50% da carga horária de atividades não presenciais 

(Tempo Comunidade). A frequência é contabilizada nos dois tempos 

formativos. Importante vocês ficarem atentos para não reprovarem por 

faltas, pois quem não realiza as atividades do Tempo Comunidade 

também recebe falta; 

 

7) Todas as informações estão disponíveis no site da Licenciatura em 

Educação do Campo, bem como os formulários para as solicitações. 

Acesse o portal e leia tudo sobre o curso que vocês escolheram 

https://ce.ufes.br/educacao-do-campo    principalmente o PPC do 

Curso, lá vocês encontrarão as disciplinas de cada semestre, 

professores... enfim... informações muito importantes! 

 

8) Cada um de vocês deverá cumprir durante os 4 anos de curso, 200 

horas de atividades complementares. Essas atividades são constituídas 

pela participação em cursos, eventos, projetos... Importante vocês 

baixarem do site da Licenciatura em Educação do Campo 

https://ce.ufes.br/educacao-do-campo    as orientações sobre 

Atividades Complementares para tomarem ciência dessa 

obrigatoriedade curricular;  

 

 

9) O uso de máscaras em ambientes fechados da Ufes é obrigatório. 

Favor trazerem as máscaras; 

 

10) Vocês receberão no dia 23/06, ocasião da aula Inaugural, os 

cartões para usarem no Restaurante Universitário (RU). No RU vocês 

terão direito ao almoço e jantar. O café da manhã é no hotel e o lanche 

da tarde as turmas se organizam e cada pessoa traz alguma coisa ou 

compra um lanche na cantina; 

 

11) Importante que vocês estejam nos grupos do transporte e nos 

grupos das turmas. Já foram criados os grupos das turmas, seguem link 

para entrarem:  

 

Turma de Ciências Humanas:  

https://chat.whatsapp.com/LMZenfQjLTwLsNj0Gm3OtE 

 

 

Linguagens: https://chat.whatsapp.com/KFPAbNOBOPQ2HisFzx2SRR 
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12) Eu também tenho um grupo com os estudantes do curso. Lá só 

eu quem envia avisos e demais mensagens. Então, quem tem dúvidas 

pode me contatar. O link é  

 

https://chat.whatsapp.com/KFPAbNOBOPQ2HisFzx2SRR 

 

 

13) No dia 23/06, às 13 horas vocês realizarão a primeira reunião da 

turma de vocês. Cada turma na auto-organização é denominada de 

Núcleo de Base. Vocês terão um estudante veterano para explicar 

como funciona, mas já é importante saber que a participação nos 

núcleos, comissões e assembleias é obrigatória e faz parte da 

organicidade do curso.  

 

 

Bem, por enquanto é isso! 

 

Sei que são muitas informações, mas se apropriem realizando as leituras e 

conhecendo os documentos.  

 

Qualquer dúvida, façam contato com o colegiado de curso por meio do e-

mail   secretaria.ledoc.ped@ufes.gmail  

 

Sejam mais uma vez bem vindas (os)! 

 

 

Abraços fraternos! 

 

 

Profª Janinha Gerke.  

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Educação do Campo 
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