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CENTRO DE ARTES (CAR) 

O Centro de Artes da UFES localiza-se no campus de Goiabeiras, em Vitória, e abriga os cursos 

de graduação Arquitetura e Urbanismo, Artes Plásticas, Artes Visuais, Cinema e Audiovisual, 

Comunicação Social, Design e Música. Além disso, oferece Mestrado em Arquitetura e 

Urbanismo e Mestrado em Artes. 

A estrutura do CAR é bem  característica, formada por seis  Cemunis  que acomodam  as  salas  

de aulas,  laboratórios,  salas administrativas, auditórios, sanitários, biblioteca setorial e 

cantinas. 

Informações: (27) 4009-2582 - Sítio eletrônico: www.car.ufes.br 

 

ARQUITETURA E URBANISMO 

Forma profissional que atende à demanda da sociedade por projetos de agenciamento do 

espaço em geral e que concebe, projeta e coordena uma construção em todos os seus 

detalhes, observando os aspectos técnicos e estéticos, e adequando-os ao meio ambiente e às 

condições culturais e econômicas de uma comunidade. O Arquiteto atua em órgãos públicos 

de planejamento e gestão da cidade, e em empresas privadas de construção civil, 

planejamento urbano, desenho industrial, comunicação visual e de paisagismo. 

Informações: (27) 4009-2565 – Sítio eletrônico: www.car.ufes.br/dau 

 

ARTES PLÁSTICAS 

O curso de Artes Plásticas tem sua existência anterior à própria criação da UFES, como Escola 

de Belas Artes, tendo como um de seus idealizadores em 1954 o artista plástico Homero 

Massena, dando origem a graduação pautada na mimese das obras dos grandes mestres 

através do exercício técnico das disciplinas curriculares básicas de um curso tradicional de 

artes plásticas: desenho, pintura, escultura,  gravura  e  história  da  arte.  Atualmente  o  curso  

de  Artes  Plásticas  tem  tanto  sua  estrutura  material  (instalações)  quanto conceitual 

(currículo) transformada em função da proliferação tecnológica, que expande primordialmente 

as possibilidades de atuação de nossos formandos, com a multiplicação em novas profissões e 

na interdisciplinaridade das áreas de produção da cultura, ampliando consequentemente a 

competência do bacharel em Artes Plásticas para atuar na condição contemporânea. O curso 

de Artes Plásticas ao longo de sua história forma profissionais para as mais variadas áreas: 

cultura, entretenimento, comunicação, educação, política, decoração, moda, artesanato, 

folclore, indústria, ciência, entre outras, e, essencialmente a formação do artista. O curso tem 

duração sugerida de 04 anos, com o mínimo de 08 e máximo de 14 períodos.  A carga horária 

para graduação é de 2.810 horas, divididas em 2.030 horas com disciplinas obrigatórias, 780 

horas com disciplinas optativas e 335 horas com créditos por atividades, ou seja, participação 
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em congressos, seminários, cursos, exposições, monitorias, estágios e outras atividades 

extracurriculares. Nos dois últimos períodos o discente elabora individualmente  um  Trabalho  

de  Conclusão  de  Curso,  sob  orientação  de  um  professor,  para  apresentação  pública  a  

uma  Banca Examinadora.  O sistema de matrícula é por créditos, solicitada pelo discente 

eletronicamente, com um mínimo de 60 horas e máximo de 450 horas por período. 

Informações: (27) 4009-2564 

 

ARTES VISUAIS 

O curso de Licenciatura em Artes Visuais forma profissionais habilitados para a produção, a 

pesquisa, a crítica e o ensino das Artes Visuais, contemplando o desenvolvimento da 

percepção, da reflexão, e potencial criativo, dentro da especificidade do pensamento visual. 

 

O licenciado em Artes Visuais, além de artista/pesquisador, está preparado para atuar em 

instituições de ensino público ou privado com ensino de arte durante toda a educação básica e 

em espaços não-formais de ensino como ONGs, OCIPEs, Museus, galerias, Centros de apoio 

psicossocial, etc. O curso tem duração mínima de 4 anos, e carga horária total de 3.045 horas. 

O curso é oferecido nos turnos diurno e noturno. Os estágios supervisionados do curso 

noturno deverão ser realizados no turno diurno. 

A oferta do curso de Licenciatura em Artes Visuais – noturno – prevê que a realização do 

Estágio Supervisionado de Ensino das Artes Visuais na Educação Infantil será realizado 

obrigatoriamente no turno diurno, visto que não existem escolas de educação infantil no turno 

noturno. O mesmo poderá ocorrer com o Estágio Supervisionado de Ensino das Artes Visuais 

no Ensino Fundamental, Médio e não escolar, sempre que necessário. 

Informações: (27) 4009-7726 - Sítio eletrônico: www.car.ufes.br/dav 

 

  

CINEMA E AUDIOVISUAL 

O curso de Cinema e Audiovisual será oferecido no turno noturno.   O curso de Cinema e 

Audiovisual tem por objetivo formar profissionais aptos a trabalhar em diferentes funções 

ligadas ao cinema, ao vídeo, à televisão e à fotografia; lidando com  narrativas audiovisuais 

tradicionais, mistas e virtuais, tanto no modo documentário quanto no ficcional.   A formação 

tanto teórica quanto prática prepara o profissional para atividades ligadas ao cinema e ao 

audiovisual e também às assessorias de comunicação -- tratamento e gestão de imagem 

pública, política e institucional--, à publicidade, às artes visuais, e à economia do audiovisual, 
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podendo o profissional atuar em atividades ligadas à produção, distribuição ou exibição de 

material audiovisual. O bacharelado em Cinema e Audiovisual é oferecido no turno noturno. 

Informações: (27) 4009.2603 - Sítio eletrônico: www.comunicacaosocial.ufes.br 

 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Forma profissionais para as áreas de jornalismo, publicidade e propaganda. O jornalismo 

participa da cobertura periódica dos acontecimentos para os quais estão voltados os meios de 

comunicação. Ele também atua em emissoras de rádio e de televisão, em jornais, revistas e 

departamentos de comunicação de empresas e de órgãos governamentais. O publicitário 

participa das diversas fases dos processos da publicidade e da propaganda. Atua 

majoritariamente em agências de publicidade, em contato com mídias variadas. Em termos 

mercadológicos, abrange amplo mercado em expansão, como o das assessorias de 

comunicação – tratamento e gestão de imagem pública, política e institucional, da publicidade, 

das artes visuais, a televisão e o da economia do audiovisual, a saber: o das produtoras, 

distribuidoras e exibidoras de material audiovisual.  

Informações: (27) 4009.2603 

 

DESIGN 

Forma o profissional habilitado a atuar na área de Design, projetando interfaces, dispositivos e 

sistemas complexos, de caráter informacional e/ou representacional, expressos em linguagens 

visuais e audiovisuais híbridas, por meio de diversas mídias e tecnologias. Entre as 

competências desenvolvidas ao longo do curso estão o design de livros, jornais e revistas; o 

design de marcas; o design de embalagens; o design de sinalização; o design para a internet, 

celulares e games, entre outros. O Designer atua em escritórios de design, agências e veículos 

de comunicação e publicidade, produtoras, editoras, na indústria gráfica, em empresas 

públicas e privadas, além de desenvolver pesquisas de alcance social, dialogando com 

questões ambientais, culturais, políticas e econômicas. 

Informações: (27) 4009-2932 – Sítio eletrônico: www.car.ufes.br/di 

 

MÚSICA 

O Curso de Licenciatura em Música forma o professor de música para o Ensino Básico (Infantil, 

Fundamental e Médio). O curso propicia a aquisição das competências necessárias para: a) o 

uso do discurso verbal academicamente consistente sobre a arte musical; b) a pesquisa em 

tópicos de interesse para o ensino da música; c) a prática da criação musical; d) o uso 

pedagógico de instrumentos musicais; e) a aplicação de conhecimentos didático-pedagógicos 
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que articulam as demais competências em favor da prática docente em música. O Licenciado 

em Música atua em instituições públicas e privadas de ensino, em cursos livres de música e na 

condução de atividades e projetos musicais em instituições e entidades diversas. 

O  Curso  de  Bacharelado  em  Música  forma  profissional  com  conhecimentos  musicais  em  

composição,  contraponto, orquestração, regência e recursos tecnológicos aplicados à 

composição musical e sincronismo da música com mídias visuais e novas mídias. O curso 

oferece o desenvolvimento de sensibilidade para interpretação de efeitos dramáticos da 

música, compreensão estética e crítica para pesquisar, reconhecer e analisar a composição de 

trilhas musicais em obras audiovisuais. Estará capacitado a avaliar tanto aspectos práticos 

como teóricos da atividade musical, com amplas possibilidades de criação e pesquisa nas áreas 

de interseção entre música, arte e tecnologias. Desenvolverá atividades em equipe com 

profissionais da área de comunicação, performance e técnicos em produção musical. 

Informações: (27) 4009-2572 - 4009-2564 - Sítio eletrônico: www.car.ufes.br/musica 

 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA) 

 

O Centro de Ciências Agrárias é uma unidade de ensino descentralizada da Ufes. Fica 

localizado no município de Alegre, no Sul do 

Estado, a 196 quilômetros da Capital, onde funcionam 17 cursos de graduação, três mestrados 

e um doutorado. 

O CCA possui duas áreas experimentais, que ficam fora do campus de Alegre, em Rive e em 

São José do Calçado. Também fora de Alegre, no município de Jerônimo Monteiro, está o 

Núcleo de Estudos e de Difusão de Tecnologia em Florestas, Recursos Hídricos e Agricultura 

Sustentável (Nedtec), que é uma unidade de pesquisa do CCA. 

Informações: (28) 3552 8915 - (28) 3552-8917 – (28) 3552-8981 - Sítio eletrônico: 

www.cca.ufes.br 

 

 

AGRONOMIA 

Forma profissionais para atuar em serviços ligados à agricultura e à pecuária, tais como 

geração de tecnologia, planejamento e condução de políticas públicas de desenvolvimento, 

planejamento, execução, acompanhamento e supervisão de atividades agropecuárias e 
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formação e capacitação de recursos humanos para a agricultura. O engenheiro agrônomo atua 

em indústria de alimentos, em Ministérios e Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, em 

empresas de biotecnologia, em instituições bancárias, em institutos de pesquisas, em 

universidades, em escolas técnicas, entre outros. 

Informações: (28) 3552 8915 ou 3552 8917 

  

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

A Biologia está entre as 10 profissões do novo milênio e tem participação efetiva em um vasto 

universo que envolve desde pesquisa  nas  áreas  de  saúde,  genética,  zoologia,  botânica,  

agricultura,  microbiologia,  até  temas  atuais  como  meio  ambiente  e biotecnologia, estando 

estas últimas em plena expansão e carente de recursos humanos qualificados para atender sua 

demanda. Um biólogo é um profissional que estuda os organismos vivos em seu ambiente 

natural ou em laboratório. Para tanto, deve dominar os conceitos inerentes à Biologia que o 

faça observar e interpretar de maneira integrada e crítica os fenômenos da natureza e seus 

processos biológicos e tecnológicos correlatos. O biólogo deve ainda ser capaz de relacionar 

causa e efeito dos processos naturais, assim como compreender e interpretar impactos do 

desenvolvimento científico e tecnológico na sociedade e no meio ambiente. 

 O bacharel em Biologia formado no CCA deverá estar capacitado ao exercício da profissão em 

todas as áreas das Ciências Biológicas, especialmente a Biotecnologia. Em seu campo de 

atuação estão as instituições de ensino superior, empresas de consultoria técnica, institutos e 

laboratórios de pesquisa clinica e básica, órgãos governamentais, indústrias, museus, jardins 

botânicos e zoológicos, herbários, biotérios, criadouros, estações de cultivo, unidades de 

conservação, entre outros. 

Informações: (28) 3552 8627 

 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

O Engenheiro de Alimentos tem como campo de atuação as indústrias que operam com 

processamento de alimentos, qualidade e conservação de matérias-primas, produção de 

ingredientes alimentícios, empresas de produção e comercialização de equipamentos 

agroindustriais,  instituições  públicas  e  privadas  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  em  

ciência  e  tecnologia  de  alimentos.  O  curso  de Engenharia de Alimentos habilitará o 

profissional para atuar no desenvolvimento, acompanhamento e otimização de projetos de 

implantação e expansão de indústrias de alimentos e de serviços de alimentação; em 

laboratórios de analises físico-químicas, microbiológicas, microscópicas e sensoriais; mo 

desenvolvimento de produtos e processos agroindustriais; no planejamento e implementação  

de  programas  de  controle  e  gestão  de  qualidade  em  indústrias  de  alimentos;  em  

gerenciamento  e  marketing agroindustrial. Atua junto aos órgãos governamentais de âmbito 
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municipal, estadual e federal,  objetivando o estabelecimento de padrões de qualidade e 

identidade de produtos, e na aplicação destes padrões pelas indústrias. 

Informações: (28) 3552-8741 

 

ENGENHARIA FLORESTAL 

A Engenharia Florestal é o ramo da engenharia que visa à proteção, conservação e manejo de 

áreas florestais para suprir de forma sustentável a demanda por seus produtos. Para tanto, o 

engenheiro florestal deve conhecer a dinâmica dos ecossistemas florestais para que o uso dos 

produtos não implique em sua exaustão, de forma a garantir as gerações futuras o usufruto 

dos mesmos. Esta capacitação se deve a uma seqüência de disciplinas teóricas, práticas, de 

campo e de laboratórios, aliadas a experimentação científica e a extensão, que possibilitam 

uma profissionalização nas grandes áreas de silvicultura, manejo florestal, ecologia florestal e 

tecnologia de produtos florestais, propiciando uma formação que abrange os aspectos 

ambientais, sociais e econômicos da atividade florestal. Assim, numa economia cada vez mais 

globalizada, com demandas crescentes de produtos de origem florestal, o papel do Engenheiro 

Florestal é de crescente importância técnica e valorização profissional, considerando que o 

Brasil possui cerca de 30% das florestas tropicais do mundo e plantações florestais de altíssima 

produtividade. O ciclo profissionalizante do curso, a partir do quinto período, será ministrado 

no município de Jerônimo Monteiro/ES, nas instalações do CCA. 

Informações: (28) 3552-2529 

 

ENGENHARIA QUÍMICA 

A Engenharia Química é uma engenharia clássica ligada aos processos industriais em que 

diferentes matérias-primas são transformadas em produtos com maior valor agregado. O 

engenheiro químico é o profissional que participa de todas as etapas do processo de produção 

e transformação físico-química de substâncias em escala industrial; elabora, executa e controla 

projetos de instalação e expansão de indústrias químicas; soluciona problemas existentes na 

ampliação de escala laboratorial para a escala Industrial. Este profissional tem na matemática, 

na física e na química a base para sua formação, a qual permite que este atue nas indústrias 

químicas, petroquímicas, siderúrgicas, alumínio, automobilística, farmacêuticas, de alimentos, 

cervejarias, usinas de açúcar e álcool, cerâmicas, têxteis, tintas, polímeros, combustíveis, papel 

e celulose, tratamento de resíduos industriais e agroindustriais, entre outras. Também são 

importantes as áreas de atuação em pesquisa e desenvolvimento de processos e produtos, 

engenharia ambiental, segurança do trabalho, perícia, engenharia de qualidade, vendas e 

assistências técnicas, marketing, gestão de negócios e área financeira, projetos de consultoria 

e empreendedorismo, além de instituições de ensino e pesquisa. O curso do campus de Alegre 

é oferecido no período diurno, com 10 semestres letivos. 
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Informações: (28) 3552-8603 

 

GEOLOGIA 

A Geologia estuda a Terra quanto à sua origem, composição, estrutura e evolução, por meio 

do entendimento dos processos internos e externos responsáveis por suas transformações. É 

parte das Ciências Naturais e das Ciências da Terra (ou Geociências) e interage com outras 

áreas como Física, Química, Matemática e Biologia.  As atividades  de campo e de laboratório 

são fundamentais para estudos que variam do nível global ao microscópio e abrangem 

processos que ocorreram há bilhões de anos atrás ou que ocorrem atualmente.  A Geologia 

possibilita a compreensão de fenômenos como a formação de minerais e rochas; o significado 

dos fósseis; a origem de vulcões, terremotos, maremotos e montanhas; a formação de solos; o 

transporte e deposição de sedimentos; e a acumulação de água subterrânea. As atividades 

profissionais englobam o mapeamento geológico e os levantamentos geoquímicos e 

geofísicos; a descoberta e o aproveitamento de recursos minerais, energéticos e hídricos; a 

indicação de locais adequados para a implantação de áreas urbanas, estradas e barragens; e a 

prevenção de impactos ambientais, naturais ou não, como erosão, deslizamentos de encostas 

e inundações.  O Geólogo  pode  atuar  em  empresas  públicas  e  privadas  do  setor  mineral,  

companhias  de  petróleo,  empresas  de  engenharia  e  meio ambiente, órgãos 

governamentais e instituições de ensino e pesquisa ou como autônomo. 

Informações: (28) 3552 8915 ou 3552 8917 

 

MEDICINA VETERINÁRIA 

O Curso de Medicina Veterinária do Centro de Ciências Agrárias da UFES é desenvolvido em 05 

anos, sendo os dois primeiros integrados por matérias de formação básica e geral, seguido de 

dois anos e meio de matéria de formação profissional e o último semestre 

desenvolvido sob a forma de Estágio Curricular Obrigatório e Trabalho de Conclusão de Curso 

em áreas de maior interesse do aluno.  O Curso de Medicina Veterinária oferece ao acadêmico 

um currículo essencialmente dinâmico, voltado para a realidade nacional com aptidão para  o  

desempenho  da  função  nos  mais  variados  ramos  de  atividades  inerentes  ao  médico  

veterinário.  O  médico  veterinário  está habilitado para atuar nas áreas de: clínica médica e 

cirúrgica; manejo reprodutivo e inseminação artificial; laboratório clínico veterinário; 

tecnologia, higiene e inspeção de produtos de origem animal; nutrição, melhoramento e 

produção animal; prevenção e combate de agravos à saúde animal; medicina veterinária 

preventiva; planejamento e execução de projetos agropecuários; desenvolvimento e 

comercialização de produtos pecuários; Zoológicos, parques e reservas; perícia veterinária e 

saúde coletiva. 

Informações: (28) 3552 8915 ou 3552 8917 
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NUTRIÇÃO 

Forma profissional generalista capaz de atuar em diversas áreas ligadas à alimentação e à 

nutrição, tais como: Alimentação Coletiva, Nutrição Clínica, Saúde Coletiva e outras. Na área 

de Alimentação Coletiva, os locais de atuação são as Unidades de Alimentação e Nutrição – 

UAN, creches e escolas, restaurantes comerciais, refeições convenio e empresas de comercio 

de cesta básica, onde as principais atribuições são: o planejamento, a organização, a direção, a 

supervisão e a avaliação das unidades de alimentação e nutrição. Na área de Nutrição Clínica 

os principais locais de atuação são os hospitais, clínicas, ambulatórios, consultórios e spas, 

onde as principais atribuições são: a atuação em equipes multiprofissionais de saúde e de 

terapia nutricional, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas 

para enfermos e contribuindo assim para a promoção, manutenção e recuperação de saúde. 

Na área de Saúde Coletiva, as atuações são nos programas institucionais, de atenção primaria 

à saúde e vigilância sanitária, onde suas atribuições principais são as de educação, orientação e 

assistência nutricional a coletividades. Outras áreas de atuação do nutricionista são os setores 

de marketing e/ou vendas, indústria de alimentos, esportes e docência. 

Informações: (28) 3552-8915 /8917 

 

 

ZOOTECNIA 

O Curso de Zootecnia da UFES busca formar profissionais capacitados a atuar nos diversos 

setores de produção animal. Com os conhecimentos adquiridos no curso, o Zootecnista 

trabalha no sentido de produzir alimentos de origem animal saudáveis, a custo baixo e 

respeitando o bem estar animal, a biodiversidade e os princípios éticos e legais de produção. 

As contribuições desse profissional na sociedade dividem-se em duas grandes áreas: junto à 

produção, o Zootecnista tem a tarefa de implementar modernas técnicas produtivas que visem 

otimizar os recursos naturais da empresa, respeitando a biodiversidade e conferindo 

lucratividade às atividades rurais, agroindustriais e de diversas outras empresas que compõem 

o agronegócio; junto aos consumidores, tem o compromisso de levar à mesa alimentos 

nobres, com características nutricionais superiores, e com preços acessíveis à população.  

Mais especificamente, as áreas em que esse profissional pode trabalhar são: (1) criação  de  

animais   de   produção,   companhia,   esporte,   trabalho   e   também   animais   silvestres;   

(2)   planejamento e administração de empreendimentos agropecuários como fazendas, 

granjas, agroindústrias, cooperativas e fábricas de rações e insumos pecuários; e (3) atuação 

em todos os setores da produção animal desde a nutrição, melhoramento genético, 

reprodução, controle sanitário, higiene, profilaxia e rastreabilidade animal.  
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Informações: (28) 3552 8915 ou (28) 3552-8917 – Sítio Eletrônico: 

www.zootecnia.alegre.ufes.br 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS) 

 

O Centro de Ciências da Saúde funciona no campus de Maruípe, em Vitória, e abriga os 

seguintes cursos de graduação: Medicina, Enfermagem, Odontologia, Farmácia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional. 

As atividades práticas das disciplinas oferecidas pelos Departamentos das áreas 

profissionalizantes ocorrem principalmente no 

Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (Hucam) e no Instituto de Odontologia 

(Ioufes), ambos no campus de Maruípe. 

O CCS  tem  cinco programas  de pós-graduação: em  Ciências  Fisiológicas  (Mestrado e 

Doutorado),  em  Doenças  Infecciosas (Mestrado), em Atenção à Saúde Coletiva (Mestrado), 

em Odontologia (Mestrado Profissionalizante) e em Biotecnologia (Mestrado e Doutorado), 

aos quais estão vinculadas a maioria das linhas de pesquisa do Centro. Além disso, diversos 

cursos de especialização são oferecidos a cada ano pelos Departamentos do CCS, em 

diferentes áreas como Fisiologia, Biotecnologia, Enfermagem e Odontologia. 

Informações: (27) 4009-7201 – Sítio eletrônico: www.ccs.ufes.br 

 

 

ENFERMAGEM 

O curso de graduação em Enfermagem tem como objetivo: formar enfermeiro generalista, 

humanista, crítico e reflexivo, e que seja qualificado para o exercício de Enfermagem, com 

base no rigor científico e intelectual, e pautado em princípios éticos com capacidade de 

conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doenças mais prevalentes no perfil 

epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões 

bio-psico-sociais dos seus determinantes. Durante sua formação, esse profissional será dotado 

de competências e habilidades para atuar nas áreas de Atenção à Saúde, Tomada de Decisões, 

Comunicação, Liderança, Administração e Gerenciamento, Educação Permanente e Pesquisas 

Científicas. 

Informações: (27) 4009-7284 e 4009-7285       
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FARMÁCIA 

O curso de graduação em Farmácia tem como perfil do formando egresso / profissional o 

farmacêutico generalista, humanista, crítico e reflexivo para atuar em todos os níveis da saúde, 

contribuindo para o bem-estar físico-psicossocial do indivíduo como um todo, garantindo, no 

campo de ação profissional, uma assistência farmacêutica universal. Considerando o caráter 

interdisciplinar da profissão 

farmacêutica, o currículo permitirá a integração entre as ciências exatas, biológicas e da saúde, 

humanas e sociais e farmacêuticas. O currículo estará centrado no farmacêutico profissional 

de saúde que trabalha com fármaco e medicamento, na área de produtos  naturais, análises 

clínicas e toxicológicas e de alimentos, tendo com eixo a assistência farmacêutica. 

Informações: (27) 3335.729 

 

FISIOTERAPIA 

A Fisioterapia é um curso da área da Saúde que previne e promove a saúde do indivíduo, bem 

como diagnostica e trata disfunções do organismo causadas por acidentes, má-formação 

genética, alterações posturais, distúrbios neurológicos, uroginecológicos, dermatológicos, 

cardíacos e respiratórios. A prática do fisioterapeuta é estabelecida pelo diagnostico cinético-

funcional, elaboração do plano individual de tratamento, avaliação diária da evolução do 

indivíduo até sua alta, finalização do tratamento. Utiliza para sua prática clínica recursos 

naturais, eletrotérmicos, mecânicos, sistematizados pelas habilidades e competências 

adquiridas nos estudos de anatomia, biologia, bioquímica, biofísica, patologia, fisiologia, 

biomecânica, cinesiologia, semiologia. As disciplinas comportamentais e sociais que são 

contempladas no currículo proporcionam   a esse profissional a capacidade de gerenciar 

pessoas na sua relação com os colegas, os pacientes e seus familiares. Dá subsídios para 

trabalhar em equipe com os outros profissionais da área de saúde, como enfermeiros, 

psicólogos,  educadores  físicos,  fonoaudiólogos,  médicos  e terapeutas  ocupacionais. O 

Fisioterapeuta atua não apenas  em  hospitais, unidades de saúde e clínicas de fisioterapia, 

como também em clubes esportivos, empresas, escolas e industrias de equipamentos de uso 

fisioterapêutico. Para quem almeja seguir a carreira acadêmica atua como professor, 

coordenador de curso e pesquisador. 

Informações: (27) 4009.7293 

 

FONOAUDIOLOGIA 

O fonoaudiólogo é um profissional da Saúde, que exerce suas funções nos setores públicos e 

privados. É responsável por promoção da saúde, prevenção, avaliação e diagnóstico, 

elaboração e execução de terapia (habilitação/reabilitação), monitoramento e 
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aperfeiçoamento de aspectos fonoaudiológicos envolvidos na voz, audição, equilíbrio, na 

linguagem oral e escrita, na articulação da fala, na fluência, no sistema miofuncional, orofacial 

e cervical e na deglutição. Exerce também atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de 

administrativas. O curso de Fonoaudiologia visa desenvolver conhecimentos teórico-práticos 

construídos de forma interdisciplinar; ou seja, participando de equipes com outros 

profissionais como médicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes 

sociais, professores;   articulados em disciplinas integradas para formar profissional 

generalista, ético-humanista, crítico e reflexivo sobre os aspectos da saúde da  comunicação  

humana  e  seus  distúrbios  nas  diferentes  etapas  da  vida:  bebês,  crianças,  jovens,  adultos  

e  idosos.  As atividades profissionais são desenvolvidas em consultórios, hospitais e 

maternidades, unidades de saúde, ambulatórios especializados, empresas, home care 

(domiciliar) creches, escolas, asilos, etc. O curso é oferecido em período integral (aulas nos 

turnos matutino e vespertino). 

Informações: (27) 3335.7223 - 3335.7548 – Sítio eletrônico: www.fonoaudiologia.ufes.br 

 

MEDICINA 

Forma o médico generalista para identificar, resolver ou encaminhar os diversos problemas de 

saúde da população, mediante atividades preventivas e curativas executadas por processos 

clínicos, cirúrgicos e educativos. O médico atua em consultórios particulares, em clínicas de 

saúde, em hospitais, em postos de saúde, em laboratórios, em escolas, em instituições 

científicas, recreativas, esportivas, industriais, comerciais e de magistério. 

Informações: (27) 4009-7213 

 

NUTRIÇÃO 

Forma profissional generalista capaz de atuar em diversas áreas relacionadas à alimentação e à 

nutrição, tais como: Alimentação Coletiva, Nutrição Clínica, Saúde Coletiva e outras. Na área 

de Alimentação Coletiva, os locais de atuação são as Unidades de Alimentação e Nutrição – 

UAN’s, creches e escolas, restaurantes comerciais, refeições convênio e empresas de comércio 

de cestas básicas e as principais atribuições são:  planejar,  organizar,  dirigir,  supervisionar  e  

avaliar  as  unidades  de alimentação e nutrição. Na área de Nutrição Clínica os principais locais 

de atuação são: hospitais, clínicas, ambulatórios, consultórios e spas, onde as principais 

atribuições são: atuar em equipes multiprofissionais de saúde e de terapia nutricional, 

prescrever, planejar, analisar, supervisionar e avaliar dietas para enfermos e contribuir assim 

para a promoção, manutenção e recuperação de saúde. Na área de Saúde Coletiva, as 

atuações são nos programas institucionais, de atenção primária à saúde e vigilância sanitária, 

onde suas atribuições principais são as de educação, orientação e assistência nutricional a 

coletividades.  Outras áreas de atuação do nutricionista são os setores de marketing e/ou 

vendas, indústria de alimentos, esportes e docência. O curso é oferecido no turno diurno, em 
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período integral. Os estágios curriculares serão realizados/ofertados no período matutino e/ou 

vespertino, em turno contrário ao das disciplinas. 

Informações: (27) 4009.7233 

ODONTOLOGIA 

Forma profissional para o atendimento das necessidades odontológicas, visando à prevenção e 

à manutenção da saúde bucal da população e ao diagnóstico e tratamento das enfermidades 

bucais. O odontólogo atua em consultórios particulares, em clínicas, em hospitais, em escolas, 

em empresas particulares, em órgãos públicos e em instituições de pesquisa e ensino. 

Informações: (27) 4009-7229 

 

TERAPIA OCUPACIONAL 

A Terapia Ocupacional é um campo de conhecimento e intervenção em saúde, em educação e 

na ação social, que reúne tecnologias orientadas para a emancipação e a autonomia de 

pessoas que por razões ligadas a problemáticas específicas (físicas, sensoriais, psicológicas, 

mentais e/ou sociais), apresentam, temporariamente ou definitivamente, dificuldades de 

inserção e participação na vida social. Para isso, o profissional poderá recorrer a diferentes 

referências teóricas na escolha de técnicas e métodos mais eficazes de intervenção. 

Dependendo da clientela, suas demandas e necessidades, e da abordagem teórica adotada, o 

terapeuta ocupacional poderá fazer uso de diversos tipos de atividades, tais como, atividades 

expressivas, lúdicas, artesanais, corporais, da vida diária e profissionalizantes, bem como de 

tecnologias assistivas, as quais, entre outras, comporão a sua prática profissional. Desse 

modos, o terapeuta ocupacional necessita do domínio de conhecimentos relativos à atividade, 

à ação humana e ao homem, esse último na perspectiva de sujeito social, histórico e cultural. 

Para tanto, na formação dos terapeutas ocupacionais pela UFES busca-se: proporcionar 

conhecimentos biológicos, humanos e sociais, e terapêuticos ocupada Terapia Ocupacional, 

que fundamentem a promoção, proteção, prevenção e recuperação em Terapia Ocupacional; 

potencializar o aluno para o empenho de forma autônoma e independente; estimular a 

produção e divulgação dos novos conhecimentos , tecnologias, serviços e produtos; fomentar 

a aprendizagem de formas diversificadas de atuação profissional e atuação interdisciplinar e 

transdisciplinar; desenvolver habilidades e competências para gerenciar e/ou incluir-se em 

processos participativos de organizações públicas e/ou privadas; pautar-se na ética e na 

solidariedade como ser humano, cidadão e profissional. O campo da atuação para o terapeuta 

ocupacional é amplo e diversificado: serviços públicos e privados de saúde, serviços de 

assistência e promoção social, hospitais, clínicas, consultórios, escolas, entre outros. O curso 

de Terapia Ocupacional é oferecido pela UFES com a duração mínima de prevista de cinco 

anos, no período matutino e vespertino. 

Informações: (27) 4009-7222 
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CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS (CCE) 

 

O Centro de Ciências Exatas (CCE) fica no campus de Goiabeiras, em Vitória, com os cursos de 

graduação, como Matemática, Física, Química e Estatística. Além disso, oferece três programas 

de pós-graduação: Física (mestrado e doutorado), Química (mestrado) e Matemática 

(mestrado). 

Informações: (27) 4009-2820 – www.cce.ufes.br 

 

ESTATÍSTICA 

Forma profissional para a pesquisa em ciência pura e aplicada, em diversificado mercado de 

trabalho, capacitando-o a planejar e executar experimentos controlados, a examinar a 

confiabilidade desses experimentos, a estabelecer padrões de referência, a planejar e conduzir 

pesquisas de opinião pública, a fazer levantamento de audiência de programas de televisão, a 

determinar o perfil do consumidor, entre outros. O Estatístico atua em órgãos públicos, na 

indústria, em instituições de pesquisa, em universidades, em instituições de saúde e em 

empresas de pesquisa de opinião e mercado. 

Informações: (27) 4009-2830 

 

FÍSICA 

A Modalidade Físico Educador – Licenciatura visa à formação de profissionais capacitados a 

desenvolver, de forma conceitual e pedagogicamente consistente, o ensino e a aprendizagem 

da Física Clássica e Contemporânea, valorizando a integração com ciências afins e o 

desenvolvimento tecnológico com o enfoque nas aplicações decorrentes. O profissional 

formado pode atuar no magistério no ensino médio regular, em tutoria de programas de 

ensino superior a distância podendo, ainda, atuar no magistério em educação superior. 

A  Modalidade  Físico  Pesquisador  –  Bacharelado  visa  à  formação  de  profissionais  

capacitados  a  desenvolver,  de  forma consistente, a pesquisa básica e/ou aplicadas em 

universidades e centros de pesquisa e no setor industrial, valorizando sua interação com as 

ciências afins e o desenvolvimento tecnológico e as implicações sociais. O profissional formado 

pode atuar em institutos de pesquisa pura e aplicada, em laboratórios ou centros de pesquisa 

onde são realizados experimentos que demandam conhecimentos físicos de nível avançado e 

em indústrias que desenvolvem pesquisa em tecnologia convencional e avançada. Pode, 

também, atuar em universidades no desenvolvimento de pesquisa e no magistério em nível de 
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educação superior. O curso de Bacharelado é oferecido no horário diurno e a Licenciatura é no 

horário noturno. 

Informações: (27) 4009-2482 e (27) 4009-2478 - Sítio eletrônico: www.fisica.ufes.br 

 

MATEMÁTICA 

A Licenciatura capacita o aluno para as atividades docentes no ensino fundamental e médio, 

habilitando-o a lecionar em escolas públicas e privadas. O Licenciado pode prosseguir estudos 

ingressando nos cursos de pós-graduação e obter habilitação para as atividades de pesquisa e 

ensino em instituições de ensino superior. O Bacharelado tem a finalidade inicial de formar 

matemáticos, capacitando-ospara os cursos de Mestrado e Doutorado, inserindo-os na 

carreira de Pesquisador e/ou Professor Universitário. Este profissional atua em instituições de 

pesquisa, empresas de processamento de dados, órgãos públicos e privados que necessitem 

do suporte do conhecimento matemático. 

Informações: (27) 4009-2471 – Sítio eletrônico: www.matematica.ufes.br 

 

QUÍMICA 

O Curso de Química da UFES é oferecido nas modalidades Bacharel e Licenciatura. Ambas as 

modalidades têm a duração prevista de quatro anos e são realizadas em período integral 

(manhã e tarde). A modalidade de Bacharelado possui duas matrizes curriculares: uma matriz 

generalista e outra com ênfase em estudos de petróleo. O bacharel em Química pode atuar 

nas diversas  fases de produção industrial, supervisionando a fabricação de produtos acabados 

e de matérias primas. A atuação do bacharel em Química também pode acontecer nos órgãos 

de controle ambiental, exercendo atividades técnicas, de pesquisa, de consultoria, e etc. Além 

disso, o bacharel em Química pode dedicar-se às atividades de pesquisa acadêmica. O 

licenciado em Química é um profissional que atua como educador no ensino médio, 

ministrando aulas e buscando alternativas educacionais para o ensino da Química. Os 

profissionais licenciados podem, também, executar atividades associadas ao controle de 

qualidade de matérias primas e produtos acabados, e desempenhar funções na investigação e 

desenvolvimento de técnicas e produtos.  

Informações: (27) 4009-2831 – Sítio Eletrônico: www.quimica.vitoria.ufes.br 
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CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS (CCHN) 

 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Forma profissional para o ensino, pesquisa e exercício de atividades específicas no campo da 

biologia. O graduado em Ciências Biológicas está habilitado para exercer atividades técnicas e 

de pesquisa, consultoria e assessoria técnica e de pesquisa, seja licenciado ou bacharel. O 

licenciado também está habilitado para exercer o magistério no ensino fundamental, atuando 

nas disciplinas de Ciências e no ensino médio, atuando na disciplina de Biologia. Sendo a 

Biologia a ciência que estuda os seres vivos e suas relações com o ambiente, problemas que 

envolvem conhecimentos da natureza viva podem ser tratados integral ou parcialmente, por 

profissionais formados em biologia. Essa é, portanto, uma ciência comprometida com a 

maioria dos problemas diretamente relacionados com a qualidade de vida do homem e com a 

manutenção do nosso planeta vivo. 

Informações: (27) 4009-2511 

 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

O licenciado em Ciências Sociais está habilitado a ministrar disciplinas da área no Ensino 

Médio. O formado em Ciências Sociais  pode também trabalhar como assessor, consultor em 

órgãos públicos e entidades privadas e em institutos de pesquisa em funções como elaboração 

e avaliação de políticas públicas, execução de pesquisas eleitorais, de mercado e de opinião, 

elaboração de estudos, programas e projetos atinentes à realidade social. O curso é oferecido 

nos turnos vespertino e noturno. 

Informações: (27) 4009-2497 

 

FILOSOFIA 

O curso de Graduação em Filosofia forma licenciado e bacharel. A Licenciatura capacita o aluno 

para as atividades docentes no ensino médio e fundamental, habilitando-o a lecionar em 

escolas públicas ou privadas. O Bacharelado forma pesquisador interessado em lecionar no 

magistério superior, preparando-os para o estudo de cursos de Pós-Graduação. O curso é 

oferecido no turno noturno. 

Informações: (27) 4009.2513 - 4009.2525 
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GEOGRAFIA 

Forma bacharel e licenciado. O licenciado é habilitado para o magistério no ensino 

fundamental e médio. Atua em instituições de ensino. O bacharel realiza pesquisa sobre 

características físicas e climáticas, estuda as atividades humanas, a estrutura econômica e a 

organização política  e social,  assessora organismos  governamentais  ou privados  em  

assuntos  referentes  à delimitação de fronteiras naturais e étnicas, a zonas de exploração 

econômica, a possibilidades de novos mercados e de rotas comerciais mais favoráveis. Atua 

em centros e instituições de pesquisa, em órgãos de planejamento e desenvolvimento 

econômico e na indústria. O curso é oferecido nos turnos diurno e noturno. 

Informações: (27) 4009-2496 

 

HISTÓRIA 

Forma bacharel e licenciado. O licenciado é habilitado para o ensino de História no ensino 

fundamental e médio. Atua em instituições de ensino. O bacharel desenvolve estudos críticos 

que auxiliem na compreensão dos diversos processos históricos, investiga, cataloga e comenta 

os acontecimentos e assessora instituições que trabalham com a conservação da memória e 

do patrimônio nacional. Atua em centros de pesquisa e documentação, em arquivos, empresas 

e sindicatos. O curso é oferecido nos turnos vespertino e noturno. 

Informações: (27) 4009-2496 

 

LETRAS-INGLÊS 

Forma professores de Língua Inglesa para o ensino fundamental e médio. O professor de inglês 

atua em escolas públicas e privadas e em institutos de línguas. Pré-requisito: Tendo em vista 

que durante o curso não se trabalha com o idioma em nível básico e que as aulas específicas 

da área são conduzidas integralmente em inglês, o aluno deve apresentar, previamente, 

domínio do idioma em nível avançado. O curso é oferecido no turno matutino para os 

ingressantes no 10 semestre e no turno vespertino para os ingressantes no 2 0 semestre. No  

último  ano  do  curso  o  aluno  deverá  apresentar  disponibilidade  em  horário  alternativo  

para  as  disciplinas  de  Estágio Supervisionado I e II. 

Informações: (27) 4009-7797 

  

LETRAS-LIBRAS 

O curso de Letras-Libras (Bacharelado em Tradução e Interpretação) objetiva produzir e 

divulgar conhecimento nas áreas de língua, literatura, tradução e cultura. Os alunos receberão 
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formação prático-teóricas no campo dos estudos da tradução e da interpretação de Língua 

Portuguesa   Língua Brasileira de Sinais ou vice-versa. O bacharel em Letras-Libras poderá 

prestar serviços linguísticos de diferentes tipos, de tradução/interpretação de textos gerais, 

literários, jurídicos, econômicos, técnicos e científicos e em diferentes contextos de 

interpretação. A duração regular da graduação é de oito semestres, o curso será oferecido no 

campus de Goiabeiras/Vitória, no turno vespertino (das 13h às 18 horas), com horários de aula 

alternativos das disciplinas de Estágio Supervisionado I, II e III. 

Informações: (27) 4009.2525 – Sítio Eletrônico: www.letras.ufes.br 

 

LETRAS-PORTUGUÊS 

O Curso de Graduação em Letras-Português forma licenciados. A Licenciatura capacita os 

alunos para as atividades docentes no Ensino Fundamental e Médio habilitando-os a lecionar 

nas áreas de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, em escolas públicas e 

privadas. Os graduados podem ainda revisar textos e prestar assessoria em projetos de 

estudos lingüístico-literários, atuando em empresas jornalísticas, em agências de publicidade, 

editorias ou qualquer empresa que necessite de profissionais com amplos conhecimentos da 

língua portuguesa. Com duração mínima de 07 e máxima de 14 semestres, o curso é oferecido 

no campus de Goiabeiras/Vitória, no turno da manhã (das 07 às 11 horas), com  ingresso no 1º 

semestre, e no turno da noite (das 18 às 22 horas), com ingresso no 2º semestre. Também 

poderão ser oferecidos horários alternativos para disciplinas optativas e laboratórios, a saber, 

das 11 às 13 horas. 

Informações: (27) 4009.2525- Sítio eletrônico: www.letras.ufes.br 

 

LETRAS PORTUGUÊS-ESPANHOL 

Forma licenciados. A Licenciatura capacita os alunos a serem professores de Ensino 

Fundamental e Médio, habilitando-os a lecionar tanto na área de Língua Portuguesa e 

Literaturas de Língua Portuguesa, quanto na área de Língua e Literatura Espanhola e 

Literaturas de Expressão Hispano-americanas. Os graduados podem ainda atuar nas seguintes 

áreas: revisão de texto, assessoria em pesquisas que envolvem conhecimentos linguísticos e 

literários, tradução e ensino em cursos livres de idiomas. Duração mínima de 09 semestres, o 

curso será oferecido no Campus Goiabeiras, em Vitória, no turno da noite (prioritariamente 

entre 18h00 e 22h00 e eventualmente entre 17h00 e 23h00). 

Informações: Secretaria (4009-7797; sic.cchn@gmail.com) e Coordenação (4009-2525; 

letras.ufes@gmail.com) 

 

LETRAS PORTUGUÊS-FRANCÊS 
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Forma licenciados. A Licenciatura capacita os alunos a serem professores de Ensino 

Fundamental e Médio, habilitando-os a lecionar tanto na área de Língua Portuguesa e 

Literaturas de Língua Portuguesa, quanto na área de Língua Francesa e Literaturas de 

Expressão Francesa. Os graduados podem ainda atuar nas seguintes áreas: revisão de texto, 

assessoria em pesquisas que envolvem conhecimentos linguísticos e literários, tradução e 

ensino em cursos livres de idiomas. Duração mínima de 09 semestres, o curso será oferecido 

no Campus Goiabeiras, em Vitória, no turno da noite (prioritariamente entre 18h00 e 22h00 e 

eventualmente entre 17h00 e 23h00). 

Informações: Secretaria (4009-7797; sic.cchn@gmail.com) e Coordenação (4009-2525; 

letras.ufes@gmail.com) 

 

LETRAS PORTUGUÊS-ITALIANO 

Forma licenciados. A Licenciatura capacita os alunos a serem professores de Ensino 

Fundamental e Médio, habilitando-os a lecionar tanto na área de Língua Portuguesa e 

Literaturas de Língua Portuguesa, quanto na área de Língua e Literatura Italiana. Os graduados 

podem ainda atuar nas seguintes áreas: revisão de texto, assessoria em pesquisas que 

envolvem conhecimentos linguísticos e literários, tradução e ensino em cursos livres de 

idiomas. Duração mínima de 09 semestres, o curso será oferecido no Campus Goiabeiras, em 

Vitória, no turno matutino (prioritariamente entre 07h00 e 11h00 e eventualmente entre 

07h00 e 13h00). 

Informações: Secretaria (4009-7797; sic.cchn@gmail.com) e Coordenação (4009-2525; 

letras.ufes@gmail.com) 

 

OCEANOGRAFIA 

A titulação para o curso de Oceanografia é Oceanógrafo. O curso de graduação em 

Oceanografia consiste em um conjunto de atividades que compreendem disciplinas (módulo 

de formação básica, formação geral, formação profissionalizante, e de optativas), elaboração 

de uma monografia que consiste num trabalho original de pesquisa oceanográfica, e 

embarque supervisionado. O oceanógrafo é um profissional de nível superior, com 

conhecimento integrado nos diferentes campos da Oceanografia (oceanografia física, química, 

geológica e biológica). Possui formação técnica e científica direcionada ao conhecimento e à 

previsão do comportamento dos oceanos e ambientes transicionais, visando à utilização 

responsável de seus recursos. A atuação do oceanógrafo inclui: 1) elaborar, executar, fiscalizar 

e dirigir estudos, projetos e/ou pesquisas científicas, que visem o conhecimento e a utilização 

nacional do meio marinho, em todos os seus domínios; 2) prestar consultoria e empresas 

privadas ou públicas; 3) realizar perícias, emitir e assinar laudos técnicos; 4) dirigir órgãos, 

serviços, grupos ou setores de oceanografia em entidades privadas ou do poder público. 
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Compete igualmente aos oceanógrafos, ainda que não em caráter exclusivo, o exercício de 

atividades ligadas à limnologia e aqüicultura. 

Informações: (27) 4009-7787/2877 -  Sítio eletrônico: www.dern.ufes.br/oceano 

 

PSICOLOGIA 

Forma profissional habilitado a exercer atividades como: triagem e acompanhamento 

psicológico; orientação profissional; relações humanas; docência em nível universitário; e 

assessorias técnicas. O aluno é incentivado a participar dos trabalhos de pesquisa e projetos de 

extensão universitária executados pelos docentes cujos temas são: saúde; formação 

profissional; infância; família; prevenção e intervenção em  desenvolvimento  humano; 

violência e  direitos  humanos; representações  e práticas  sociais; processos  ético-afetivos; 

identidade social; relações intergrupais; preconceito; psicologia institucional do trabalho e 

educacional. O psicólogo formado atua em: hospitais, clínicas e unidades de saúde; escolas; 

recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoal em empresas; pesquisas; universidades; 

demais instituições e entidades de saúde, educação, justiça e administração. 

Informações: (27) 4009-7652 

 

 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS (CCJE) 

 

O Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas fica no campus de Goiabeiras, em Vitória, e é 

composto por sete departamentos (Administração, Ciência da Informação, Ciências Contábeis, 

Economia, Direito e Serviço Social); oito cursos de graduação (Administração,  

Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Gemologia e 

Serviço Social) e dois cursos de Mestrado (Mestrado em Economia e Mestrado em 

Administração). 

O CCJE oferece ainda cursos de especialização nas áreas de: Segurança Pública, Administração, 

Ciência da Informação, CiênciasEconômicas, Ciências Contábeis, Direito e Serviço Social. 

Informações:  (27) 4009-2590 - 4009-2613 – Sítio Eletrônico: www.ccje.ufes.br 
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 ADMINISTRAÇÃO 

Forma profissional apto para organizar, planejar, coordenar, comandar e controlar o 

funcionamento das organizações públicas, privadas e sociais, buscando o crescimento da 

rentabilidade e da produtividade e o controle dos resultados, em todas as áreas da 

Administração, com ética e responsabilidade social. O administrador atua na direção, 

assessoria, coordenação, gerência e prestação de consultoria técnicas em pequenas, médias e 

grandes organizações públicas, privadas e sociais. O curso é oferecido nos turnos diurno e 

noturno. 

Informações: (27) 4009-7750 (Administração Matutino) e (27) 4009-7744 (Administração 

Noturno) 

 

ARQUIVOLOGIA 

Forma profissional capaz de gerenciar as informações registradas em documentos, no tocante 

à sua produção, acesso e guarda, planejando, supervisionando e coordenando Sistemas de 

Gestão da Informação em diferentes contextos organizacionais e sociais, com um perfil 

adequado para elaborar metodologias para o uso efetivo de novas tecnologias. O profissional 

arquivista atua em empresas públicas e privadas,  sendo  capaz  de  interpretar  e  interagir  

com  as  diversas  realidades  organizacionais,  no  sentido  de  tratar  e  dar  acesso  às 

informações. Em arquivos públicos atua dando suporte à pesquisa histórica para a 

reconstituição da memória social. O curso é oferecido em turno vespertino/noturno, com 

aulas das 16h às 22h. 

Informações: (27) 4009-7706 

 

BIBLIOTECONOMIA 

Forma profissional qualificado para interagir com processos de registro e transferência de 

informação (de geração ao uso), interpretando criticamente a realidade social, com uma visão 

contributiva e consciente de seu papel social e de sua atuação no avanço científico e 

tecnológico do seu Estado e da região, sem desconsiderar as dimensões humanas e éticas do 

conhecimento, da tecnologia e das relações sociais.  O bibliotecário lida com qualquer tipo de 

informação em todas as áreas do mercado:  Consolidação da informação para  planejamento  

estratégico  das  organizações;  Levantamento  de  informações  que  viabilizem  novos  

negócios,  contribuam  para  a inovação e possibilitem à organização obter vantagem 

competitiva; Colaboração para consolidar pesquisas de mercado em empresas e agências de 

publicidade; Gestão de bibliotecas, centros de documentação e informação, unidades de 

informação, serviços de informação, bancos, bases de dados, redes e sistemas de informação; 

Fomento e apoio a programas de incentivo à leitura e ação cultural; Busca e disponibilização 

da informação em qualquer suporte; Disseminação da informação com o objetivo de facilitar o 
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acesso e a geração de conhecimento; Serviços de consultoria e assessoria; Desenvolvimento 

de estudos, pesquisas e projetos; Desenvolvimento de ações educativas. O bibliotecário atua 

em escolas, universidades, empresas, hospitais, presídios, museus, cinematecas, mapotecas, 

videoclubes, editoras, emissoras de rádio e televisão, jornais, bancos de dados, centros de 

informação e bibliotecas. O curso é oferecido no horário noturno. 

Informações: (27) 4009-2593 – Sítio eletrônico: www.biblioeconomia.ufes.br 

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Forma profissional com competência para elaborar, divulgar e analisar informações 

econômico-financeiras das organizações públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos. O 

Contador está apto para atuar em dois campos distintos: (1) Contabilidade Financeira, tem por 

objetivo atender aos usuários externos à empresa, ou seja, o Governo, o Mercado Acionário, 

os Bancos, os sindicatos, a sociedade, dentre outros;   Atua no desenvolvimento das 

informações para o mercado, na área tributária, auditoria externa, conduz análise de 

investimento e de avaliação de empresas. (2) Contabilidade Gerencial, tem por objetivo 

atender aos usuários internos com informações que auxiliam na gestão do negócio. São 

exemplos de funções exercidas pelo Bacharel em Ciências Contábeis: controller, auditor, 

gerente de planejamento e controle, gerente de custos e financeiro, analista, diretor 

financeiro, contador geral, perito contábil dentre outras funções. O curso é oferecido nos 

horários vespertino e noturno. 

Informações: (27) 4009.2594 / 4009.2602 

 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

Forma profissional na área da Economia com conhecimento sistemático das teorias 

econômicas e de suas principais correntes e críticas, de modo a capacitá-lo para o tratamento 

teórico e prático dos fenômenos econômicos e para a execução de trabalhos socioeconômicos 

relativos a produção econômica, a empregos, a preços e salários, a investimentos e finanças. O 

economista desenvolve pesquisas setoriais e de ciência pura e atua em empresas em geral, em 

setores públicos, nos órgãos de classe e no magistério, ou onde o parecer econômico seja 

necessário. O curso é oferecido no turno matutino. 

Informações: (27) 4009-2749 – Sítio eletrônico: www.economia.ufes.br 

  

DIREITO 

O Curso de Direito forma profissionais capazes de utilizar os conhecimentos do universo do 

Direito, da legislação e das normas afins, relacionando-os e aplicando-os à realidade, 
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permitindo avaliar as situações provenientes da multiplicidade de conflitos entre o fato e a 

norma. O advogado assessora e patrocina questões de interesse das pessoas físicas e jurídicas 

na defesa do direito e da justiça. O profissional do Direito atua no Ministério Público, na 

Magistratura, na Polícia, em empresas privadas e públicas em geral, em penitenciárias e em 

escritórios particulares. O Bacharel em Direito, para tornar-se advogado, deve ser aprovado no 

Exame aplicado pela Advogados de Brasil (OAB). O curso é em horário integral, prevalecendo 

aulas nos turnos matutino e noturno e estágio no período vespertino, onde o aluno receberá 

ensinamentos técnicos, filosóficos, sociológicos e políticos  e  poderá  desenvolver  suas  

aptidões  para  aplicar  a lei  ao  fato,  propondo  normas  para organizar  a  sociedade  e  

solucionar juridicamente os problemas que surgem entre as pessoas ou entre estas e o Estado. 

O curso procurará demonstrar que essas soluções devem atender aos fins sociais da norma 

jurídica e à ética, sempre com respeito à pessoa humana e sua dignidade.  

Informações: (27) 4009-2617 

 

GEMOLOGIA 

O curso de bacharelado em Gemologia visa à formação de profissionais empreendedores e 

inovativos para a cadeia produtiva de gemas e jóias objetivando a agregação de valor 

econômico ao longo desta cadeia. Com formação técnica em identificação de gemas, lapidação 

e design o curso contará com forte conteúdo de economia, direito, contabilidade e negócios. 

Ao final do curso o profissional está apto a atuar junto à indústria joalheira e lapidação 

podendo ser autônomo e auto-suficiente e ainda desempenhar atividades técnicas 

especializadas como; ourivesaria, modelagem, gravação, desenho técnico, lapidação avançada 

de gemas de cor, cravação de pedras, artesanato em minerais, caracterização gemológica, 

avaliação e consultoria, pesquisa, organização de exposições, comercialização de jóias e 

equipamentos (importação e exportação), avaliação e laudos técnicos de todos os minerais 

inclusive diamantes. O curso será oferecido no horário vespertino, das 14h as 18h, com 

duração de 8 semestres. 

Informações: (27) 4009-2580 

 

SERVIÇO SOCIAL 

O curso forma profissionais com competência teórica, técnica e política, para atuar no 

enfrentamento das expressões da questão social, capaz de formular e implementar, políticas 

sociais no setor público e privado, organizações não governamentais (ONG’s) e em 

movimentos sociais. A formação acadêmica é diversificada e potencializada por meio da 

inserção do aluno nos núcleos de pesquisa e extensão vinculados às temáticas de criança e 

adolescentes, juventude, terceira idade, trabalho, violência, direitos humanos, movimentos 

sociais, políticas sociais e cidadania. O Assistente Social atua em instituições prestadoras de 

serviços sociais, em clínicas de atendimento psicossocial, em hospitais, postos de saúde, 
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penitenciárias, escolas, creches, varas de família, institutos de pesquisa, institutos de 

previdência social e empresas. 

O curso de Serviço Social da UFES é matutino, com a maioria de suas disciplinas, sendo 

oferecidas entre 7h e 11h, havendo, também, poucas disciplinas obrigatórias e algumas 

optativas, que são ofertadas no horário de 11h às 13h. 

Informações: (27) 4009-2596 – (27) 4009-2606 

 

 

CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE) 

 

Localizado no campus de Goiabeiras, em Vitória, o Centro de Educação da Ufes é composto 

por três departamentos: de Teorias do Ensino e Práticas Educacionais (DTEPE), de Linguagens, 

Cultura e Educação (DLCE) e de Educação, Política e Sociedade (DEPS). 

O CE também integra o Colegiado do Curso de Graduação em Pedagogia, Colegiado do Curso 

de Licenciatura em Educação doCampo, o Colegiado dos Cursos de Mestrado e Doutorado em 

Educação. 

O Centro de Educação possui vários núcleos de ensino, laboratórios e uma biblioteca setorial. 

Anexado a ele está o Centro de 

Educação Infantil CRIARTE. 

Informações: (27) 4009-2530 - Sítio Eletrônico: www.ce.ufes.br 

 

PEDAGOGIA 

O curso de Licenciatura em Pedagogia, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia, destina-se à formação de professores para exercer funções de magistério 

na Educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental; nos cursos de Ensino Médio, 

na modalidade Normal; de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em 

outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Destina-se à formação de 

gestores educacionais, o que compreendem participação na organização e gestão de sistemas 

e instituições de ensino, englobando: planejamento, execução, coordenação, 

acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da Educação; planejamento, 

execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências educativas 

não-escolares. O curso destina-se, ainda, à formação para produção e difusão do 

conhecimento científico e tecnologia do campo educacional em contextos escolares e não-
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escolares. O curso será oferecido nos turnos matutino,  com duração de no mínimo oito 

semestres e noturno, com duração de no mínimo nove semestres. Os estágios do curso 

noturno serão oferecidos nos turnos matutino ou vespertino, conforme oferta do 

Departamento responsável. 

Informações: (27) 4009.2532 

 

 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS (CEFD) 

 

Localizado no campus de Goiabeiras, em Vitória o Centro de Educação Física e Desportos 

(CEFD), abriga o curso de graduação em Educação Física (Licenciatura e Bacharelado) e 

mestrado nessa área. Oferece também duas especializações: em Prescrição do Exercício para 

Saúde e Treinamento e em Educação Física para Educação Básica. 

O CEFD possui três laboratórios, responsáveis por uma série de atividades para a comunidade 

interna e externa. 

Informações: (27) 4009-2636 – Sítio eletrônico: www.cefd.ufes.br 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

O licenciado atua na educação básica e o graduado/bacharel atua nas áreas de esporte, 

saúde/lazer. A Licenciatura é oferecida no turno diurno e o Bacharelado no noturno. 

O professor formado pelo Curso de Licenciatura está habilitado a exercer a profissão 

docente/professor no âmbito escolar da rede pública e particular de ensino na educação 

básica (educação infantil, ensino fundamental e médio) e no ensino superior. Pode também 

atuar como gestor/coordenador/gerente/técnico-administrativo em órgãos governamentais e 

não- governamentais no âmbito  da Educação, Educação Física, assessor, supervisor, 

planejador e executor de programas, planos e projetos em órgãos governamentais ou não da 

área de Educação/Educação Física, associações de classe e   comunidades de bairros; 

orientador de pesquisas científicas na área da cultura corporal de movimento em escolas, 

secretarias de educação, centros de pesquisa e laboratórios especializados. 

O Curso de Licenciatura em Educação Física tem como eixo norteador a formação de 

professores de Educação Física no âmbito da Educação Básica, com formação generalista, 

humanista e crítico-transformadora da realidade social em que se insere. Busca, também, 

dentro da complexidade da atual sociedade, formar profissionais criativos, que sejam capazes 

de gerenciar suas práticas, mas, com responsabilidade social. O professor formado pelo Curso 
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de Licenciatura está habilitado a exercer a profissão docente/professor no âmbito escolar da 

rede pública e particular de ensino na educação básica (educação infantil, ensino fundamental 

e médio) e no ensino superior. O curso é oferecido no turno diurno (das 7h às 18h). 

O curso de graduação em Educação Física – Bacharelado tem como eixo de formação as áreas 

de esporte/lazer e saúde. O profissional atua em distintos locais de intervenções, entre esses, 

clubes, academias, clínicas de reabilitação, spas, hospitais e instituições públicas e privadas 

que ofereçam o esporte e o exercício físico como qualidade de vida.  Na formação, o bacharel 

em Educação Física estagia em clubes, academias e Sistemas Públicos de Saúde, intervindo 

com os conhecimentos do esporte e do lazer, atuando com crianças, jovens e terceira idade.  O 

curso oferece na formação do bacharel atuação e estudos em laboratórios de biomecânica, de 

fisiologia do exercício e biologia experimental, no próprio Centro de Educação Física e 

Desportos. Na área do esporte e lazer o bacharel poderá atuar nos projetos de  extensão  em  

judô,  capoeira,  ginástica  artística  e  dança. O curso é oferecido no turno noturno (das 

18h30min às 22h30min). 

Informações: (27) 4009-2622 - 4009-2636 

 

 

CENTRO TECNOLÓGICO (CT) 

 

Localizado  no  campus  de  Goiabeiras,  em  Vitória,  o  Centro  Tecnológico  é  composto  pelos  

Departamentos  de  Engenharia 

Ambiental, Engenharia Civil,  Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia 

Mecânica, Tecnologia Mecânica e de nformática. 

O  CT  abriga  os  cursos  de  Ciência  da  Computação,  Engenharia  Ambiental,  Engenharia  

Civil,  Engenharia  de  Computação, Engenharia  de  Produção,  Engenharia  Elétrica,  

Engenharia  Mecânica  e  Tecnologia  em  Manutenção  Industrial,  além  de  contar  com 

programas  de  pós-graduação  em  Engenharia  Ambiental  (Mestrado,  Doutorado),  

Engenharia  Civil  (Mestrado),  Engenharia  Elétrica (Mestrado, Doutorado), Engenharia 

Mecânica (Mestrado) e Informática (Mestrado). 

Informações: (27) 4009-2685 – Sítio eletrônico: www.ct.ufes.br 

 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

O Curso de Bacharelado em Ciência da Computação tem como objetivo principal formar 

profissionais com graduação plena, habilitados a especificar, projetar, implantar e avaliar 
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sistemas computacionais voltados para a solução de problemas de natureza diversificada. A 

formação desse profissional envolve a aquisição de conhecimento em modelos 

computacionais teóricos e em metodologias e ferramentas computacionais atualizadas, bem 

como o desenvolvimento de habilidades cognitivas necessárias para a interação com 

profissionais de outras áreas, para o uso crítico das novas tecnologias e para avaliação do 

impacto do resultado de seu trabalho na qualidade de vida. 

Informações: (27) 4009 2125 

 

 

ENGENHARIA AMBIENTAL 

O  Curso  de  graduação  em  Engenharia  Ambiental  forma  profissionais  da  área  de gestão 

ambiental em todas as suas etapas e níveis de execução, aliando o domínio das técnicas de 

engenharia com o conhecimento  e conservação do meio ambiente. O profissional será capaz 

de atuar na preservação, monitoramento e restabelecimento do meio ambiente e seus 

recursos naturais  para o desenvolvimento de modelos  economicamente sustentáveis,  

baseados nas  políticas  ambientais  vigentes  e na  proposição de políticas gerenciadoras do 

meio ambiente. Possuirá habilidades na área específicas para a preservação e uso dos recursos 

hídricos e atmosféricos, saneamento do meio, planejamento e gestão de matrizes energéticas, 

recomposição de regiões, monitoramento e controle da poluição, captação e tratamento de 

resíduos sólidos e sanitários, manejo de bioindicadores, abastecimento de água e para a 

realização de estudos e relatórios de impacto ambiental. 

Informações: (27) 4009-2965 – 4009-2648 – Sítio eletrônico: www.ct.ufes.br/dea 

 

ENGENHARIA CIVIL 

Forma profissional habilitado a exercer atividades de projeto, execução, supervisão e 

gerenciamento nas áreas de estruturas, edificações, hidráulica, saneamento, produção, 

transportes e construção civil. O engenheiro civil atua na indústria de um modo geral, em 

órgãos públicos, em instituições de ensino e de pesquisa, em empresas de projeto e 

consultoria, como profissional autônomo e ainda como empreendedor. 

Informações: (27) 4009-2642 

 

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 

Forma profissional para as áreas de hardware e software, com conhecimento de Ciência da 

Computação e de Engenharia Eletrônica necessário ao projeto de hardware. O engenheiro 
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define e coordena projetos de sistemas de computação; define e implementa arquiteturas de 

computadores, redes de computadores e processos de automação industrial; propõe e 

executa projetos de sistemas baseados em microprocessadores para aplicações industriais, 

comerciais e científicas; projeta, desenvolve e faz manutenção em sistemas de software para 

aplicações comerciais, de engenharia e áreas correlatas; gerencia centros de processamento 

de dados. Atua em empresas fabricantes de computadores, produtoras de software (”software 

houses”), públicas ou privadas, que necessitem de aplicações baseadas em sistemas de 

computação e em instituições de pesquisa e de ensino. 

Informações: (27) 4009 2125 

 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

Forma engenheiros  que,  além  de  terem  habilitação  e capacitação  técnica para 

desenvolverem  trabalhos  tradicionalmente realizados por Engenheiros, também estejam 

preparados e habilitados para desempenhar funções gerenciais e de liderança administrativa 

em todos os níveis da organização com responsabilidade social e conduta ética capazes de: 

planejar projetos de produtos e de fábricas; desenvolver e coordenar estudos de viabilidade 

técnico-financeira; modelar e otimizar processos e sistemas produtivos; implantar e gerenciar 

programas e sistemas de qualidade e redução de custos; planejar, programar  e controlar a 

produção. 

Informações: (27) 4009 2649 

 

ENGENHARIA ELÉTRICA 

Forma profissional habilitado a exercer atividades de projeto, execução, supervisão e 

gerenciamento de obras de engenharia e de tarefas de desenvolvimento e construção de 

dispositivos elétrico-eletrônicos que se relacionem à transmissão de informações e/ou de 

energia sob a forma de ondas eletromagnéticas. A partir do 8º período, o aluno pode optar por 

enfatizar uma área de Engenharia Elétrica (Controle e Automação, Computação, Eletrônica, 

Sistemas de Energia e Telecomunicações) sem prejuízo de sua formação generalista ou 

existência de restrições em suas habilitações. O engenheiro atua em empresas do setor 

industrial, tais como, fábricas de dispositivos eletrônicos (incluindo computadores e 

periféricos) e de equipamentos (hardware e software), em empresas de telecomunicações, 

telefonia (convencional e móvel) e de tecnologia de informação,  de sonorização, de geração, 

distribuição e transmissão de energia, de instalações elétricas industriais, comerciais e 

residenciais, em instituições de ensino e pesquisa e como profissional autônomo e 

empreendedor. 

Informações: (27) 4009- 2651 – Sítio eletrônico: www.ele.ufes.br/graduacao 
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ENGENHARIA MECÂNICA 

Forma profissional habilitado para a pesquisa,  o desenvolvimento  a fabricação e controle dos  

sistemas  mecânicos  e seus componentes. O engenheiro mecânico está voltado para a área de 

planejamento, operação e controle de processos industriais, direcionando seu conhecimento 

técnico para a produção e manutenção. Atua nos centros de pesquisa, indústrias e 

universidades. 

Informações: (27) 4009-2645 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO (CEUNES) 

 

Localizado no município de São Mateus, no norte do Estado, o Centro Universitário Norte do 

Espírito Santo (CEUNES) é uma unidade de ensino descentralizada da UFES. 

O CEUNES oferta para esse Processo Seletivo os seguintes cursos de graduação:  Agronomia, 

Ciências Biológicas, Enfermagem, Engenharia de Computação, Engenharia de Petróleo, 

Engenharia de Produção, Engenharia Química, Farmácia, Matemática Industrial e Pedagogia. 

O CEUNES possui ainda uma unidade de pesquisa fora do campus, a Fazenda Experimental, 

onde são realizadas pesquisas na área ambiental e na área de agronomia. 

Informações: (27) 3312-1500 - Sítio eletrônico: www.ceunes.ufes.br 

 

 

ENGENHARIA QUÍMICA 

O engenheiro químico combina princípios da matemática, química, física, biologia e 

informática, utilizando ciências básicas e técnicas da Engenharia em sua atuação, permitindo 

que este resolva problemas relacionados a projeto, construção, montagem e operação de 

instalações (plantas industriais) e fábricas da indústria Química e correlata, bem como 

estações de tratamento de resíduos. Está habilitado para o desenvolvimento de processos 

(químicos e físico-químicos), visando solucionar problemas existentes no aumento de escala 

entre o laboratório e as unidades industriais. Isto se deve aos conhecimentos adquiridos em 

química, termodinâmica, controle e otimização de processos, transferência de massa e de 

energia, operações, processos e projetos industriais. Indústrias químicas, petroquímicas, de 

álcool, siderúrgicas, farmacêuticas, de alimentos, cerâmica, têxteis, polímeros, tintas e 
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vernizes, papel e celulose, e demais ramos industriais envolvendo transformação de matéria-

prima (insumos) em produtos, são exemplos de indústrias onde o engenheiro químico pode 

atuar. No setor industrial, dentre as diversas funções desempenhadas, o engenheiro químico 

pode agir como: chefe, supervisor e gerente de produção; engenheiro de processos; 

engenheiro de produto; área comercial; área administrativa; setor de pesquisa e 

desenvolvimento, meio ambiente e outros. O profissional pode trabalhar também em 

institutos de pesquisa, empresas de projetos envolvendo consultoria e assessoria 

independente, vendas técnicas e instituições de ensino. O curso é oferecido no período diurno, 

sendo composto de dez semestres integralizando 3780 horas. 

Informações: (27) 3312 1616 - (27) 3312 1618 - (27) 3312 1619 

 


