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Diretrizes e sugestões 
para atividades letivas programadas aos sábados 

O calendário de reposição de atividades letivas referentes à conclusão do quadrimestre 2016.3 
está organizado em cinco semanas, de 30/01 a 11/03/2017, incluindo cinco sábados. Cada 
sábado é correspondente às atividades letivas de um dia da semana, de segunda a sexta-feira (2ª 
a 6ª), como indicado no calendário acima. Por exemplo, no sábado dia 04/02 ocorrerão 
atividades de todos componentes curriculares de uma segunda-feira. As atividades aos sábados 
acontecerão apenas no período matutino, das 8h às 12h, reunindo turmas do vespertino e do 
noturno no mesmo horário. 

Considerando que uma parte do corpo discente da UFSB não poderá participar das atividades 
letivas programadas aos sábados (por razões trabalhistas, religiosas, de falta de transporte no 
período de férias e outras), a Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica (Progeac), através de sua 
Diretoria de Ensino-Aprendizagem (DEA), divulga diretrizes e sugestões aos docentes e discentes. 

Diretrizes 

- Aos docentes: que não programem avaliações que impliquem em participação síncrona 
obrigatória, presencial ou metapresencial, em atividades ocorridas aos sábados. 
- Aos discentes: que não deixem de participar das atividades programadas aos/para os sábados, 
mesmo que de forma assíncrona ou metapresencial. 

Calendário de reposição - 2016.3 sábados domingos feriados

32 dias letivos dias letivos atividade letiva correspondente aos dias da semana indicados

janeiro   2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2016.3

fevereiro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2ª 3ª 4ª

março
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

5ª 6ª recesso

greve docente feriados no período

31/10 a 14/12/2016  (total: 31 dias) 27-28/02   Carnaval 01/03   Quarta-Feira de Cinzas



Sugestões 

As atividades desenvolvidas aos sábados podem apresentar-se como alternativas pedagógicas ao 
que havia sido originalmente planejado. São oportunidade para atividades pedagógicas 
diferenciadas, uma vez que reúnem no mesmo horário discentes e docentes do vespertino e 
noturno, bem como dos diferentes campi. Feita a programação junto aos IHACs e ao suporte de 
TICs, é possível planejar e realizar atividades em torno de projetos, visitas, palestras, debates, 
seminários, mostras de trabalhos, exposições, rodas de conversa, etc — presenciais e 
metapresenciais. Pode-se pensar em atividades e projetos interdisciplinares que reúnam docentes 
e discentes de diferentes áreas e componentes curriculares em torno de problemas ou temáticas, 
espaços de ensino-aprendizagem que envolvam a comunidade interna e externa à universidade, 
aproximando universidade e comunidade, ou seja, atividades que potencializem a ligação com a 
realidade concreta e o aprofundamento nos temas trabalhados. 

Há necessidade de considerar ainda a impossibilidade de deslocamento ou presença, o que 
enseja o uso de estratégias diferenciadas como a participação distribuída em atividades na rede, 
síncronas ou assíncronas, em diversas plataformas e formatos. Os resultados e produtos das 
atividades e projetos pedagógicos assim desenvolvidos poderão ser objeto de processos 
avaliativos, desde que com critérios específicos e bem delineados, compondo a avaliação 
esperada para o quadrimestre. 

Qualquer atividade diferenciada programada aos sábados é também um exercício de criatividade 
e deve, assim como qualquer atividade pedagógica no ensino superior, estar acompanhada de 
objetivos de aprendizagem claros para todas e todos os envolvidos. 
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