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NOTA 

 
O Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, diante do encerramento oficial da greve de 

docentes, técnico-administrativos e a paralisação por parte dos discentes da UFU e,  

CONSIDERANDO as avaliações, proposições e os encaminhamentos havidos na reunião do 

Conselho Universitário em 16/12/2016, quando em discussão do item da pauta "Garantia do direito 

de estudantes que paralisaram suas atividades durante o período de greve” proposto pela Comissão 

Unificada dos Comandos Locais de Greve e Paralisações da UFU, e a necessidade de definição 

dos princípios para a elaboração dos calendários de reposição das aulas,   

CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação (RCL 25996) 

que suspendeu a decisão liminar proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Subseção Judiciária de 

Uberlândia/MG; 

 

AUTORIZOU: 

 

1 – o fechamento preventivo do sistema para o lançamento de notas e faltas, do semestre letivo, 

mantendo-o fechado até nova avaliação pelo CONGRAD e o CONPEP; 

2 – a recomposição dos calendários acadêmicos da graduação e da pós-graduação, garantindo-se 

o direito de reposição dos conteúdos disciplinares a todos os discentes;  

3 – a convocação extraordinária do CONGRAD e do CONPEP para deliberação dos respectivos 

calendários de reposição; 

Ainda, na elaboração dos respectivos calendários devem ser observados os seguintes princípios: 

- o respeito à decisão de paralisação por parte da comunidade estudantil, não cabendo nenhuma 

ação que cause prejuízo ou discriminação aos estudantes; 

- a reposição completa e com a devida preocupação com a qualidade dos conteúdos; 

- o início da reposição indicada para o dia 30 de janeiro de 2017;   

- a busca da compatibilidade entre os calendários de reposição da graduação e da pós-graduação, 

e; 

- a observância à situações específicas e excepcionalidades acadêmicas, viabilizando a 

integralização curricular de estudantes que atendam as condições regulamentadas. 

 

Uberlândia, 20 de dezembro de 2016. 
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