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Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
Pró-Reitoria de Ensino 

Conselho de Ensino 
 
OFÍCIO CIRCULAR Nº 5/2022/COENS/PROENS/UFTM 
 

Em 22 de novembro de 2022. 
 

À Comunidade Acadêmica 
 
 
Assunto: Aulas da Graduação e dos Cursos Técnicos nos dias dos jogos da Seleção Brasileira 
de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022. 
 
 

Prezados, 
 
1. Conforme deliberado e aprovado na 106ª Reunião Extraordinária do COENS, 
realizada em 22/11/2022, quanto às aulas de graduação e dos cursos técnicos da UFTM, fica 
estabelecido que:  

a) nos dias de jogos que se iniciam as 12h, as aulas/atividades acadêmicas se 
encerram às 11h; 

b) nos dias de jogos que se iniciam às 13h, as aulas/atividades acadêmicas se 
encerram às 12h; 

c) nos dias de jogos que se iniciam às 16h, as aulas/atividades acadêmicas se 
encerram às 15h. 

2. A reposição das aulas/atividades acadêmicas não realizadas nos dias e horários 
dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, observado o 
parágrafo 1 deste Ofício e o calendário acadêmico, deve seguir as orientações abaixo:   

a) Reposição presencial de aula/atividade prática nos sábados ou fora do dia 
e turno dos estudantes, com a anuência formal destes; 

b) Reposição por meio de estudos dirigidos ou outras metodologias ativas. 

3. Desta forma, sugerimos seguir os mesmos procedimentos para reposição de 
aulas no período anterior à pandemia. Ressaltamos que toda carga horária prevista seja 
contemplada na reposição. 

4. Reiteramos a impossibilidade de execução de aulas em formato remoto no 
ano letivo 2022 por falta de amparo legal, conforme o disposto na Lei Federal nº 14.218, de 
13 de outubro de 2021: 
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Art. 1º (...) (...) § 2º As normas previstas nesta Lei não se vincularão à vigência 
do Decreto Legislativo referido no caput deste artigo e vigorarão até o 
encerramento do ano letivo de 2021. 

5. Esclarecimentos e dúvidas, favor entrar em contato com a PROENS, no 3700-
6014. 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

ALESSANDRA BEATRIZ CARNEIRO GONÇALVES ALVES 
Presidente do COENS 
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