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Definir procedimentos para a complementação de
carga horária semanal de disciplinas, conforme
previsto no Calendário Escolar 2018, para o
segundo semestre.

A Diretora Acadêmica, Profª. MSc. Paula Orsatti, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, baixa o
seguinte:

EDITAL Nº 15-A/2018

Art. 1º - A complementação de carga horária deverá ser realizada com o objetivo de cumprir todas as aulas
e atividades previstas no calendário escolar para as disciplinas, de forma a garantir as vinte semanas letivas
mínimas no semestre.

Art. 2º - Seguindo o estabelecido no calendário escolar do segundo semestre de 2018, fica definido o período
abaixo para a complementação de carga horária:


14 de agosto a 01 de dezembro de 2018.

§ 1º - A reposição pode ser realizada em qualquer horário, desde que não seja o horário estipulado
regularmente na grade dos alunos.

§ 2º - Os professores devem lançar em seus diários virtuais as datas de realização da reposição, informando
no registro tratar-se de complementação de carga horária.
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Art. 3º - De acordo com o texto da lei, podem ser considerados dias de efetivo trabalho escolar, ou dia letivo,
aqueles que envolvam professores e alunos em atividades de caráter obrigatório, relacionadas com o
processo ensino-aprendizagem, independentemente do local onde elas se desenvolvam.

§ único - A complementação de carga horária pode ser feita por meio de palestras, workshops, seminários,
aulas de reforço, visitas técnicas e outras iniciativas, desde que relacionadas às atividades de ensino, exceto
aplicação de provas e apresentação de trabalhos.

Art. 4º - As Coordenadorias deverão realizar o controle de cadastro das datas e cumprimento das atividades
dos docentes.

§ 1º - É necessário garantir ampla divulgação do plano aos alunos e professores e realizar o controle do
cumprimento das atividades.

§ 2º - Ao aluno que alegar impedimento por conta de outros compromissos, e que se sentir prejudicado(a)
por causa disso, deve ser informado que a IES está cumprindo a lei e o dever de garantir aos seus alunos as
vinte semanas semestrais de aula.

Registre-se. Divulgue-se. Cumpra-se.

Santos, 30 de julho de 2018.

___________________________________________
Profª. MSc. Paula Orsatti
Diretora Acadêmica

