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ATO Ne 49 DE ll DE NOVEMBRO DE 2022

Define o calendário de funcionamento

administrativo e acadêmico do campus nos

dias dos jogos da Seleção Brasileira, na Copa

do Mundo FOFA 2022.

CONSIDERANDO a aproximação da Copa do Mundo 2022 no Catar, assim como a

mobilização cultural gerada pelo evento, a REITORA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO

SALVADOR, no uso de suas atribuições estatutárias, e considerando o disposto no art. 15,

llldo Estatuto da Universidade,

RESOLVE

Art. le DEFINIR o horário especial para o funcionamento administrativo e acadêmico do

campus, nos dias dos jogos da Seleção Brasileira, nos moldes a seguir dispostos:

1 - Dia 24 de novembro de 2022: Funcionamento das atividades administi'ativas e

acadêmicas até às ]-4:00h, sem retorno às atividades após o jogo. As atividades

acadêmicas do turno noturno serão conduzidas por meio de estudos dirigidos, mantendo-

se o dia como letivo, conforme calendário acadêmico do semestre.

11 - Dia 28 de novembro de 2022: Funcionamento das atividades administrativas e

acadêmicas até 12:00h, com retorno das atividades administrativas e acadêmicas às

17:00h, inclusive quanto às aulas programadas para o turno noturno deste dia.
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111 - Dia 02 de dezembro de 2022: Funcionamento das atividades administrativas e

acadêmicas até às 14:00h, sem retorno às atividades após o jogo. As atividades

acadêmicas do turno noturno serão conduzidas por meio de estudos dirigidos, mantendo-

se o dia como letivo, conforme calendário acadêmico do semestre.

Art. 2e Caso ocorra avanço da Seleção Brasileira de Futebol para as próximas fases do

campeonato, o funcionamento administrativo e acadêmico do campus será definido da

seguinte maneira:

l - Oitavas de Final ( 05 ou 06 de dezembro de 2022); Funcionamento das atividades

administrativas e acadêmicas até às 14:00h, sem retorno às atividades após o jogo. As

atividades acadêmicas do turno noturno serão conduzidas por meio de estudos dirigidos,

mantendo-se o dia como letivo, conforme calendário acadêmico do semestre.

11 - Quartas de Final (09 ou 10 de dezembro de 2022)

a) Caso o jogo ocorra na sexta-feira C09 de dezembro de 2022), o funcionamento das

atividades administrativas e acadêmicas será até às 11:00h, com retorno das atividades

administrativas e acadêmicas às 17:00h, inclusive quanto às aulas programadas para o

turno noturno deste dia;

b) Caso o jogo ocorra no sábado Ct0 de dezembro de 2022), o funcionamento das
atividades administrativas e acadêmicas ocorrerá até às 11:00h.

111 - Semifinal (13 ou 14 de dezembro 2022): Funcionamento das atividades

administrativas e acadêmicas até às 14:00h, sem retorno às atividades após o jogo. As

atividades acadêmicas do turno noturno serão conduzidas por meio de estudos dirigidos,

mantendo-se o dia como letivo, conforme calendário acadêmico do semestre.

@
IV - Disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo (17 de dezembro de 2022): O
funcionamento das atividades administrativas e acadêmicas ocorrerá até às 11:00h.
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Art. 3e Considerando o período de matrículas de estudantes calouros e de renovação de

matrículas de estudantes veteranos, o Departamento Comercial poderá alinhar de forma

diferenciada o funcionamento do setor de matrículas.

Art. 4e A atualização do banco de horas deverá ser realizada por cada gestor de área e

comunicada ao Departamento Pessoal.

Art 5e O presente ato entra em vigor na data de sua publicação

REGISTRE-SE, PUBtIQUE-SE E CUMPRA-SE

Salvador, ll de novembro de 2022
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Profa. D] lrojina Lj. Gontijo de Lacerda

Reitora
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