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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

CONSELHO DE UNIDADE DO ICV DO CAMPUS GV

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 01 DE ABRIL DE 2022

  

Altera, de forma permanente, os horários
de início e de término das aulas do período
vesper�no dos cursos de graduação do
Ins�tuto de Ciências da Vida.

O Presidente do Conselho de Unidade do Ins�tuto de Ciências da Vida do Campus
Governador Valadares, Prof. Dr. Leandro de Morais Cardoso, no uso de suas atribuições e competências
legais estabelecidas pelo Estatuto Geral da UFJF, 

CONSIDERANDO os desafios logís�cos inerentes ao deslocamento dos estudantes durante
o horário de almoço, dos prédios ocupados pelo ICV para o Restaurante Universitário do Campus
Governador Valadares;

CONSIDERANDO o que consta no processo SEI 23071.908452/2022-12;

CONSIDERANDO a decisão estabelecida por unanimidade em reunião ordinária do
Conselho de Unidade do Ins�tuto de Ciências da Vida, realizada de forma remota, nos termos do ar�go
12 da Resolução 58.2021 do Conselho Superior, no dia 31 de março de 2022,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º. Alterar, de forma permanente, os horários de início e de término das aulas do
período vesper�no dos cursos de graduação do Ins�tuto de Ciências da Vida, conforme demonstrado a
seguir:

 

Horário atual de início da
a�vidade

Horário  de início das aulas a par�r de 18 de
abril de 2022

13:00 13:20

14:00 14:20

15:00 15:20

16:00 16:20

Boletim de Serviço Eletrônico da UFJF em
01/04/2022 
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17:00 17:20

 

Parágrafo único: Durante os semestres le�vos que se iniciarão no dia 18 de abril de 2022
(2021/1, 2021/3 e 2022/1), em situações excepcionais, as coordenações de curso de graduação e as
chefias de departamento poderão alocar disciplinas nos horários an�gos (13:00h, 14:00h, 15:00h, 16:00h,
17:00h), desde que não implique em prejuízos aos discentes.

Art. 2º. Ficam man�dos os horários de início e de término das aulas dos cursos de
graduação programadas para os períodos matu�no e noturno e das aulas de disciplinas pós-graduação
alocadas em salas des�nadas exclusivamente a cada programa de pós-graduação.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Bole�m de Serviço
Eletrônico da UFJF. 

 

 

Governador Valadares, 01 de abril de 2022.

 

Leandro de Morais Cardoso
Presidente do Conselho de Unidade do Ins�tuto de Ciências da Vida

Documento assinado eletronicamente por Leandro de Morais Cardoso, Diretor (a), em 01/04/2022,
às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-U�f (www2.u�f.br/SEI) através
do ícone Conferência de Documentos, informando o código verificador 0729979 e o código CRC
92F53C17.

Referência: Processo nº 23071.909974/2022-46 SEI nº 0729979

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

