
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO BÁSICA

OFÍCIO CIRCULAR Nº 028/2022/PROGRAD

Florianópolis, 18 de novembro de 2022.

Às Senhoras,
Diretoras do Colégio de Aplicação e Núcleo de Desenvolvimento Infantil

Assunto: Orientação atividades letivas em dias de jogo da Copa.

Cumprimentando-as,  cumpre  informar  da  publicação  da  Portaria  Nº  9.763,  de  9  de 

novembro de 2022, do Ministério da Economia, que dispõe sobre orientações para os órgãos da 

administração federal nos dias de jogos da Copa do Mundo FIFA 2022, reiterada nos termos do 

Ofício Circular Nº 27, de 11 de novembro de 2022 do Gabinete da Reitoria da UFSC, que orienta  

quanto ao expediente nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo 

FIFA 2022.

Tendo em vista a flexibilização facultada para os horários de expediente estabelecida 

pelo Gabinete da Reitoria, e considerando: 

a)  a  excepcionalidade  do  período  em  que  se  realizam  os  jogos  em  relação  ao 

encerramento dos calendários da educação básica;

b) a indisponibilidade de espaços físicos adequados para atender a totalidade de alunos 

em um mesmo turno em todos os dias dos jogos,

Orientamos que as direções adotem o seguinte procedimento para as datas dos jogos 

do Brasil na Copa do Mundo:

- Nos dias em que os jogos se realizarem às 16h: dispensar as aulas do turno da tarde e 

manter o turno da manhã.

- Nos dias em que os jogos se realizarem às 13h: dispensar as aulas do turno da tarde e 

manter o turno da manhã até às 11h.
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- Na eventualidade da realização de um jogo às 12h, dispensar as aulas nos turnos da 

manhã e da tarde. 

Adicionalmente, orientamos, à critério das direções, a adoção de medidas pedagógicas 

com vistas à compensação dos conteúdos e atividades.

Cordialmente,

Dilceane Carraro
Pró-Reitora de Graduação e Educação Básica
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