
Programação por curso organizada pelos Coordenadores de Cursos 

Atividades dos Cursos de Graduação: Essas atividades são destinadas para o aluno 

conhecer o Curso que deverá frequentar. As atividades são organizadas pelo 

Coordenador de Curso. 

 

Agronomia 

Apresentação do Curso de Agronomia com o Coordenador Leandro Pin Dalvi e 

Subcoordenador: Renato Ribeiro Passos 

Quarta-feira, dia 16/06/2021, 15h-17h 

Link:  https://meet.google.com/xjf-qfny-ohy 

Vamos falar de aspectos gerais do curso de Agronomia da UFES: Histórico, grade 

curricular, estrutura física e oportunidades.  

Convidados: discentes, ex-alunos. 

https://agronomia.alegre.ufes.br/ (Informações sobre o curso, colegiado e 

departamento) 

 

Ciências Biológicas Bacharelado 

Terça-feira, dia 15/06/2021, 13h-15h 

Apresentação do Curso de Ciências Biológicas Bacharelado com a Coordenadora Prof. 

Juliana de Lanna Passos, a Sub-Coordenadora Prof. Cristiane dos Santos Vergilio e 

professores convidados 

Link:  https://meet.google.com/crr-tqef-zkv 
 
Vamos falar sobre o curso, as disciplinas e demais atividades. Haverá a apresentação de 

alguns professores que irão falar sobre as suas disciplinas e suas áreas de atuação em 

pesquisa e/ou extensão. Não perca! 

https://biologia.alegre.ufes.br/  (Informações sobre o curso, colegiado e departamento) 

 

Engenharia de Alimentos 

Quinta-feira, dia 17/06/2021, 16-18 hs na aula de Introdução à EAL 

Apresentação do Curso com a Coordenadora Jussara Moreira Coelho e 

Subcoordenadora Raquel Vieira de Carvalho 

Link: https://meet.google.com/lookup/g2brlkmvli?authuser=1&hs=179 

https://biologia.alegre.ufes.br/corpo-docente
https://meet.google.com/crr-tqef-zkv
https://biologia.alegre.ufes.br/
https://meet.google.com/lookup/g2brlkmvli?authuser=1&hs=179


Vamos apresentar os professores do curso, falar das disciplinas e dar alguns recados e 

recomendações. Estarão conosco também representantes do Calim e da Empresa 

Júnior Alimentares. 

 

Para se informar a respeito do curso e conhecer um pouco mais sobre os professores e 

grade de disciplinas acesse: 

https://engenhariadealimentos.alegre.ufes.br/  

 

Engenharia Florestal 

O coordenador vai enviar e-mail para os alunos com a programação detalhada. 

 

Engenharia Química 

Terça-feira, dia 15/06/2021, 13-15 horas 

Apresentação do curso de Engenharia Química com o Coordenadora Lilian Gasparelli 

Carreira e a Subcoordenadora Fernanda Falqueto Salvador 

Uma breve apresentação sobre o que é Engenharia Química, principais aspectos do 

profissional e áreas de atuação serão apresentados. Além disso, o corpo docente do 

curso fará uma breve apresentação sobre suas disciplinas e linhas de pesquisa. 

Link: https://meet.google.com/eqz-ofom-jfv 

https://engenhariaquimica.alegre.ufes.br/  (Informações sobre o curso, colegiado e 

departamento) 

 

Geologia 

Terça-feira, dia 15/06/2021, 10h-12h 

Apresentação do Curso de Geologia com o Coordenador Éder Carlos Moreira e 

Subcoordenador: Fábio Simplicio 

Link:  https://meet.google.com/rek-ycyd-jup 
Vamos falar da grade horária do curso, das disciplinas, onde são as aulas presenciais, 

mostrar os laboratórios do Prédio da Geologia e outras atividades. Vem conosco!!! 

Convidados: Professoras e Professores, Tectus Jr., CAGE, representantes discentes. 

https://geologia.ufes.br/   (Informações sobre o curso, colegiado e departamento) 

 

https://engenhariadealimentos.alegre.ufes.br/
https://meet.google.com/rek-ycyd-jup
https://geologia.ufes.br/


Matemática 

Apresentação do curso de Licenciatura em Matemática com o coordenador Paulo 

Henrique Souza da Costa. 

Assunto: grade curricular, disciplinas, atividades complementares dentre outros 

assuntos. 

Dia e horário: Sexta-feira, dia 18/06/2021 de 18 às 20 hs. 

Link do meet: https://meet.google.com/lookup/abyhopvoa2 

 

Medicina Veterinária 

Quinta-feira, dia 17/06/2021, 14 – 16 horas 

Apresentação do Curso de Medicina Veterinária da UFES com o Coordenador Prof. 

Marcus de Freitas Ferreira e outros professores do curso. 

Link: https://meet.google.com/mbk-zvep-pzu 
Vamos falar de assuntos relacionados ao curso de Medicina Veterinária na UFES com 

uma apresentação no power point realizada para que vocês se sintam bem-vindos ao 

nosso curso. 

https://medicinaveterinaria.alegre.ufes.br/ (site com informações sobre o curso) 

 

Nutrição 

Data: 18/06/2021 – Sexta-feira  

Horário: 14:00h  

Local: Google Meet - https://meet.google.com/cvv-oajo-pdh 

 

14:00h – Conhecendo os professores e técnicos do Curso de Nutrição: quem são e o 

que fazem! 

Apresentação dos professores e técnicos do curso: formação, atuação, 

disciplinas ministradas, projetos de extensão e pesquisa desenvolvidos  

 

15:00h - Quem é o nutricionista? Quais são suas áreas de atuação? 

 Apresentar as DCNs para os cursos de graduação em Nutrição 

 Falar sobre as áreas de atuação 

 

O que estudamos no curso de Nutrição?  

Apresentar a organização curricular, destacando os principais componentes 

curriculares: disciplinas obrigatórias/Estágio Supervisionado Obrigatório/TCC/ 

Atividades complementares, pré-requisitos. 

https://meet.google.com/lookup/abyhopvoa2
https://medicinaveterinaria.alegre.ufes.br/


  

 O que você precisa conhecer na UFES? 

1- O trote na UFES 

2- A Vida Acadêmica 

a. Matrícula 

b. Portal do aluno 

c. Calendário Acadêmico 

d. Programa de bolsas institucionais 

e. Sites 

f. SUGRAD 

3- Programa de assistência estudantil (PROAES) 

a. Tipos 

b. Como ter acesso? 

4- Serviços  

a. Restaurante Universitário 

b. Biblioteca 

 

16:00h - Apresentação da Empresa Júnior de Nutrição  

 Apresentação do Centro Acadêmico de Nutrição 

 

Zootecnia 

Data: 15/06/2021 – Quinta-feira  

Horário: 14:00h 

Apresentação do Curso de Zootecnia com a Coordenadora do Curso Mariana Duran 

Cordeiro e a subcoordenadora Mayara Morena Dél Cambre Amaral Weller  

Link: https://meet.google.com/mjp-bpuk-oba 

Apresentação do curso de Zootecnia aos calouros, com participação dos professores do 

Departamento de Zootecnia, dos representantes da Associação Brasileira de Zootecnia 

no estado, do Centro Acadêmico de Zootecnia e discentes do curso. 

 

Informações sobre o curso e o Departamento disponíveis no link: 

https://zootecnia.alegre.ufes.br/ 
 

https://meet.google.com/mjp-bpuk-oba
https://zootecnia.alegre.ufes.br/

