
 

 

Assistência Estudantil 
 

A Assistência Estudantil da UFES, 

regulamentada pela Portaria nº 2731/2015, 

em acordo com o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil - PNAES, 

disponibiliza os seguintes auxílios: 

 Auxílio alimentação: desconto de 50% 

ou 100% na compra do tíquete do 

Restaurante Universitário; 

 Auxílio Moradia: auxílio financeiro no 

valor de R$ 200,00 para custear parte 

das despesas com moradia para 

estudantes que, em função da 

graduação, passaram a residir na região 

do campus Alegre (a distância entre o 

município de origem e o campus deve 

ser superior a 50 km); 

 Auxílio Transporte: repasse de 

recurso financeiro no valor de R$ 80,00 

para o estudante custear parte de suas 

despesas com locomoção até a 

universidade (a distância entre o 

município/distrito de origem e o campus 

deve ser superior a 3 km e inferior a 

50 km); 

 Auxílio Material de Consumo: auxílio 

financeiro no valor de R$ 50,00 

mensais para custear parte das 

despesas com material de uso didático; 

 Empréstimo estendido de livros: 

ampliação do prazo de permanência com 

o livro da biblioteca. 

 

Cursos com ingresso no 1º 

semestre: 
 

 Agronomia – 30 vagas  

 Ciências Biológicas Bacharelado – 

40 vagas 

 Engenharia de Alimentos – 40 

vagas 

 Engenharia Florestal – 40 vagas 

 Engenharia Química – 40 vagas 

 Geologia – 40 vagas 

 Matemática (Licenciatura) – 70 

vagas 

 Medicina Veterinária – 40 vagas 

 Nutrição – 40 vagas 

 Zootecnia – 40 vagas 

 

Cursos com ingresso no 2º 

semestre: 
 

 Agronomia – 30 vagas  

 Ciência da Computação – 40 vagas 

 Ciências Biológicas (Licenciatura) – 

70 vagas 

 Engenharia Industrial Madeireira – 

40 vagas 

 Farmácia – 45 vagas 

 Física (Licenciatura) – 70 vagas 

 Matemática (Licenciatura) – 70 

vagas 

 Química (Licenciatura) – 70 vagas 

 Sistemas de Informação – 70 

vagas 
 

 

 

Formas de Ingresso 

 
 ENEM – Exame Nacional do 

Ensino Médio  
 

Informações no site: 

www.enem.inep.gov.br 

Telefone: 0800616161 

 
 SISU – Sistema de Seleção 

Unificada 
 

A seleção é feita pelo Sistema com 

base na nota obtida pelo candidato 

no Enem. 
  

Os candidatos podem consultar as 

vagas disponíveis, pesquisando as 

instituições e os seus respectivos 

cursos participantes no site: 

www.sisu.mec.gov.br. Informações 

sobre os pontos de corte da UFES 

em http://sisu.ufes.br/. 

 
 PSVS - Processo Seletivo de 

Vagas Surgidas  
 

Transferência facultativa; Reopção 

de curso; Novo curso superior de 

graduação; Remoção de turno ou 

campus. Site: http://vagas.ufes.br/. 
 

http://www.sisu.mec.gov.br/


 

 

 
 

Acesse também o blog  
Mostra de Profissões 

https://blog.ufes.br/mostradeprofissoes 

 

 
Links úteis 

 

www.alegre.ufes.br 

www.prograd.ufes.br 

www.psvs.ufes.br 

www.vagas.ufes.br 

www.mec.gov.br 

www.ufes.br 

 

 
Fale conosco: 

Tel: (28) 3552-8915/8981 

sugrad.alegre@gmail.com 

www.alegre.ufes.br 

Atendimento: 7h30min às 19h30min 

 

 

I Jornada do 

Conhecimento 

 
O evento conta com a apresentação de 

trabalhos de Iniciação Científica, de 

Extensão e do PIBID. Simultaneamente, 

ocorrerá a Mostra de Profissões dos 

cursos do Centro de Ciências Agrárias e 

Engenharias e do Centro de Ciências 

Exatas Naturais e da Saúde. A 

participação dos alunos do ensino médio 

das escolas do município de Alegre e 

região é fundamental para conhecer os 

cursos e os trabalhos realizados por esta 

universidade. 

 

Campus de Alegre 
O Campus de Alegre da Universidade 

Federal do Espírito Santo está localizado 

na região sul do Espírito Santo e oferta 

atualmente 17 cursos de graduação, 8 

cursos de mestrado e 3 de doutorado. 

Sua estrutura está localizada na sede do 

município de Alegre, no distrito de Rive, e 

nos municípios de Jerônimo Monteiro, 

São José do Calçado e Guaçuí. 
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ALEGRE-ES 

Apresentação de trabalhos de 

Iniciação Científica e Extensão, 

Mostra de Profissões e PIBID. 


