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ATO Nº 50 DE DEZEMBRO DE 2022

Define o calendário de funcionamento
administrativo e acadêmico do campus nos
dias dos jogos da Seleção Brasileira, na Copa
do Mundo FIFA 2022.

CONSIDERANDO o avanço do Brasil na Copa do Mundo 2022 no Catar, assim como a

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

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

15, III do Estatuto da Universidade,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar em sua totalidade o item II do Ato de nº49 de 09 de novembro de

2022.

I- Em virtude do jogo do Brasil e Croácia, nesta sexta-feira, 09 de dezembro de 2022,

informamos que as atividades administrativas e acadêmicas estão suspensas nas

modalidades presenciais e remotas, assim como os canais de atendimento ao estudante.

II - As atividades acadêmicas da Graduação serão conduzidas por meio de estudos

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

III - As atividades acadêmicas da Pós-Graduação Lato Sensu acontecerão na modalidade

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

IV - O funcionamento no sábado, 10 de dezembro de 2022, também está suspenso.
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V - Retornaremos às atividades administrativas e acadêmicas na segunda-feira, 12 de

dezembro de 2022..

Art  2º O presente ato entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Salvador, 07 de dezembro de 2022.

Profa. Dra.  Roberta Carolina Lima Gontijo de Lacerda

Reitora
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