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UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA 

GABINETE DA REITORA 
 

ORDEM DE SERVIÇO Nº. 01/2018, de 11 de junho de 2018. 
 

A Reitora, Professora Doutora Patrícia Dall’Agnol 
Bianchi, no uso de suas atribuições, 

 
CONSIDERANDO: 

 
A realização da Copa do Mundo de Futebol durante os dias 14 de junho a 15 de julho de 2018, 

as diretrizes curriculares nacionais e o calendário acadêmico da Universidade de Cruz Alta, 
 

DETERMINA: 
 
Art. 1º.  A suspensão das atividades pedagógicas e administrativas nos turnos dos horários dos jogos da 
Seleção Brasileira na fase de grupos: 22/06, sexta-feira, 09h (manhã), e 27/06, quarta-feira, 15h (tarde). 
Nos demais turnos, as atividades serão realizadas normalmente, obedecendo ao seguinte cronograma: 
 

Dia Expediente 
 
22/06 (sexta-feira) 

Manhã: suspensão das aulas e das atividades administrativas. 
Tarde: atividades normais. 
Noite: atividades normais. 

 
27/06 (quarta-feira) 

Manhã: atividades normais. 
Tarde: suspensão das aulas e das atividades administrativas. 
Noite: atividades normais. 

 
Art. 2º. Os Diretores de Centro e os Coordenadores de Curso deverão ajustar o Calendário Acadêmico 
para garantir a recuperação das aulas previstas para os dias de suspensão das atividades pedagógicas. 
 
Art. 3º. Os critérios citados nos artigos antecedentes possuem eficácia para as fases seguintes, de 
acordo com o avanço da Seleção Brasileira na competição. 
 
Art. 4º. O calendário vigora apenas para os jogos da Seleção Brasileira. Nos demais dias, o expediente 
terá funcionamento normal. 
 
Art. 5º. A reunião ordinária do Conselho Universitário fica transferida do dia 27/06/018 para o dia 
04/07/2018. 
 
Art. 6º. A presente Ordem de Serviço passa a vigorar a partir da data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
 
 

Gabinete da Reitora da Universidade de Cruz Alta, 
aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e 
dezoito. 

 
 
 

Profª Drª Patrícia Dall’Agnol Bianchi 
Reitora da Universidade de Cruz Alta 

 
 
Registre-se e Publique-se. 
Cruz Alta, 11 de junho de 2018. 
======================== 
 
Sadi Herrmann 
Secretário-Geral. 


