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AO CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA E EXTENSÃO - CEPE 

 

 

ASSUNTO: Solicita alteração do calendário acadêmico 

 

 

Prezados/as Conselheiros/as 

 

Cumprimentando-os/as cordialmente, encaminhamos uma solicitação do corpo 

docente do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, no qual, por meio da reunião 

ordinária do Conselho Departamental, ocorrida no dia 24/09/2021, via Google meet, houve 

um apelo, por unanimidade dos Conselheiros em solicitar, junto aos órgãos superiores desta 

Universidade, a possibilidade de revisão do calendário acadêmico no que se refere ao 

período de recesso entre os semestres 2021/2 e 2022/1, no sentido de garantir que haja pelo 

menos, de 30(trinta) dias realmente livres de recesso/férias, tendo em vista que o calendário 

atual não tem permitido um descanso reparador, especialmente para aqueles e aquelas que 

se encontram em cargos de gestão. Estes acabam tirando férias de forma parcelada, não 

conseguindo se desligar da agenda de compromissos ou descansar por completo. 

A pandemia de COVID-19 e com ela a necessidade de implantar o EARTE na 

universidade trouxe muitos desafios e desgastes físicos, mentais e emocionais. Alguns 

professores/as encontram-se em processo de adoecimento, outros já se encontram afastados, 

por orientação médica, e ainda há aqueles que, precisando ser afastados, estão tentando 

equilibrar o trabalho para dar continuidade ao bom andamento das demandas dos 

Departamentos, Colegiados e Programas de Pós-graduação.  

Os professores encontram-se estafados com muitas demandas para conseguir 

acompanhar o calendário atual, necessitando, portanto,um recesso maior para descanso 

entre os semestres. Concomitante a esses fatores, o planejamento didático-pedagógico, tão 

fundamental entre um semestre e outro, também fica comprometido em função do tempo 

exíguo. 

Diante do exposto, solicitamos a revisão do calendário acadêmico, para que haja, no 

mínimo, 30 dias inteiros de recesso entre os semestres supracitados, para que, 

principalmente aqueles/as que se encontram na chefia de Departamentos, Colegiados e 

Programas Pós-graduação, possam ter condições de um retorno digno. 

Acreditamos que a demanda ora apresentada não seja única e exclusivamente dos/as 

docentes do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, mas de toda comunidade 

universitária. Neste sentido, solicitamos a este Conselho que atente aos indicadores de 

saúde mental e aos indicadores acadêmicos ao considerarem a presente solicitação.  

Atenciosamente,  

Prof.ª. Dr.ªCENIRA ANDRADE DE OLIVEIRA 

SIAPE 1241305// 

Diretora do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 
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