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Centro Universitário UniFTC Vitória da Conquista

PORTARIA AD REFERENDUM Nº 05/2020

Dispõe sobre a alteração do Calendário Acadêmico 2020.1 do 

Centro Universitário UniFTC Vitória da Conquista

Considerando a situação de emergência de saúde pública de importância 

internacional declarada pela Lei (Federal) nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, em 

razão da descoberta do vírus COVID-19 (coronavirus); 

Considerando a absoluta necessidade de adoção de medidas preventivas a fim 

de minimizar os efeitos da pandemia em questão e com o objetivo de proteger de 

forma adequada a saúde e a vida da população, conforme atos do Ministério da 

Saúde veiculados na Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020 e Portaria n.º 356, 

de 11 de março de 2020;

Considerando a necessidade de substituição das aulas presenciais por aulas 

que utilizem meios e tecnologia de informação e comunicação enquanto durar a 

situação de emergência de saúde pública por conta do COVID-19, conforme Portaria 

nº 04 de 18 de março de 2020 do Conselho Universitário – CONSUNI do Centro 

Universitário UniFTC Vitória da Conquista.

O Presidente do Conselho Universitário – CONSUNI do Centro Universitário 

UniFTC Vitória da Conquista, no uso de suas atribuições legais resolve:

Art. 1°. Instituir a Semana de Revisão que antecederá as duas Verificações de 

Aprendizagem VA1 e VA2.

Art. 2°. Alterar os períodos de realização das Verificações de Aprendizagem VA1 e 

VA2.

Art. 3°. Alterar o prazo para solicitação de Segunda Chamada.

Art. 4°. Alterar o período de realização da Segunda Chamada.

Art. 5°. Alterar a data de entrega do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.

Art. 6°. Alterar a data para realização da Mostra de Projetos Integradores e 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.

Art. 7°. Alterar os períodos de recesso.
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Art. 8°. Alterar os prazos e períodos de lançamento de notas no Lyceum e 

devolutiva aos alunos.

Art. 9°. Alterar os prazos para solicitação de revisão das Verificações de 

Aprendizagem VA1 e VA2.

Art. 10° Alterar o período de realização da Avaliação Final.

Art. 11° Alterar a data de Encerramento do Semestre Letivo.

Art. 12º. Tornar público o novo Calendário Acadêmico 2020.1, conforme disposto no 

anexo desta Portaria.

Art. 13º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Vitória da Conquista, 02 de abril de 2020

Aureliano da Silva Tavares
Reitor


