
COMUNICADO ADUA  

RETOMADA DAS AULAS 

 

Encerrado o movimento paredista no dia 16 de outubro de 2015, retomaremos 

as atividades no dia 19 de outubro com a reposição das aulas e fechamento do período 

2015/1, respeitando os princípios defendidos e endossados no CONSUNI dia 14 de 

setembro de 2015: 

1 – REPOSIÇÃO INTEGRAL das aulas das disciplinas paralisadas em 15.06.2015, com 

duração total de 43 dias;  

2 - O Calendário de REPOSIÇÃO deve ser ÚNICO para toda a UFAM;  

3 - Em defesa da QUALIDADE DO ENSINO e em respeito aos projetos pedagógicos dos 

cursos, NÃO SERÃO aceitos, em nenhuma hipótese, artifícios de “condensação“ do 

tempo de reposição; 

4 – NÃO SERÃO aceitas mudanças de turno e de horários nas disciplinas em regime de 

reposição;  

5 - NÃO SERÁ aceita a “superposição de calendários” entre disciplinas de 2015.1 e 

2015.2;  

6 - NENHUM ALUNO pode ser prejudicado com reprovação por não ter comparecido 

às disciplinas ministradas no período da greve. 

 A Adua, protagonista do processo, protocolou no último dia 13 de outubro de 

2015 ofício apresentando sugestão de ordenamento de calendário para reposição de 

2015/1 e efetivação de 2015/2.  

O “cronograma parcial para a reposição das aulas e outras atividades do 

primeiro período de 2015” publicado no site oficial da UFAM, em 14 de outubro de 

2015, que será submetido ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE), 

espelha a  proposta de calendário formulada pelo CLG/ADUA, que não nos foi 

permitido apresentar na reunião do CONSUNI no dia 13 de setembro de 2015 e 

anteriormente disponibilizada no Youtube (www.youtube.com/watch?v=3ryZSnFupx4) 

e no site da ADUA (adua.org.br). 

 



CRONOGRAMA DE REPOSIÇÃO DAS AULAS DE 2015/1 e 2015/2 

1- Início de reposição: 19 de outubro de 2015; 

2- Término da reposição: 12 de dezembro de 2015; 

3- Período para novas solicitações de disciplinas: 03 à 06 de novembro de 2015; 

4- Período para atribuição e tramitação de disciplinas: 09 à 13 de novembro de 

2015; 

5- Período de Provas Finais: 14 a 19 de dezembro de 2015; 

6- Período de Lançamento de Notas: 14 a 20 de dezembro de 2015; 

7- Período para primeira solicitação de matrícula: 21 a 22 de dezembro de 2015;  

8- Início de 2015/2: 04 de janeiro de 2016;  

9- Término de 2015/2: 06 de maio de 2016. 

 

A Diretoria da ADUA recomenda à comunidade acadêmica atenção ao 

cumprimento dos princípios que norteiam a reposição das aulas, o que garantem o 

bom ordenamento acadêmico. Devendo as não observâncias serem comunicadas às 

instâncias imediatas (Coordenações Acadêmicas, Chefias de Departamentos, 

Conselhos Diretores, Conselhos Departamentais, Câmara de Ensino e Graduação) e à  

ADUA.  

 

 

 


