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PORTARIA NORMATIVANo 048, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022

Estabelece sobre o recesso para
comemoração das festas de final de ano na
Universidade Federal de São João del-Rei.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI -
UFSJ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e considerando:

- a Portaria SGP/SEDGG/ME nº 8.676, de 30 de setembro de 2022 que estabelece
orientações aos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal,
acerca do recesso para comemoração das festas de final de ano;
- a Resolução CONEP/UFSJ nº 027, de 03 de novembro de 2021, que aprova o
Calendário Acadêmico dos Cursos de Graduação de 2022, modificada pela
Resolução CONEP/UFSJ n 001, de 9 de fevereiro de 2022;
- a Resolução CONEP/UFSJ nº 032, de 01 de dezembro de 2021, que aprova o
Calendário dos Cursos de Pós-graduação da UFSJ para o ano de 2022;
- a Resolução CONDI/UFSJ nº 024, de 17 de novembro de 2021, que aprova o
Calendário Administrativo 2022,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer, nos termos da Portaria em epígrafe, que o recesso para
comemoração das festividades de fim de ano, no âmbito da UFSJ, deva ocorrer no
período de 19 a 23 de dezembro ou de 26 a 30 de dezembro de 2022, devendo ser
planejado e autorizado pela chefia da unidade administrativa, sem prejuízo às
atividades previstas nos calendários da UFSJ.

Parágrafo único. Autorizar os Pró-Reitores e a Direção do Campus
Centro-Oeste Dona Lindu a convocarem, nestes dias, os servidores que julgarem
necessários para manutenção das atividades essenciais.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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