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RESOLUÇÃO Nº 08/2018

O  CONSELHO DE ENSINO,  PESQUISA E EXTENSÃO,  órgão máximo de 
deliberação  no  plano  didático-científico  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  no  uso  de  suas 
atribuições  legais  e  considerando  deliberação  ocorrida  em  sua  545ª  reunião,  de  05.06.2018, 
resolve

retificar  a  Resolução nº  07/2018,  onde se lê:  “E,  tendo em vista  a  Portaria  nº  143 de 
01/06/2018,  do  Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,  indica  as  datas  de 
possíveis alterações dos expedientes da UFV, em caso de jogos da Seleção Brasileira de Futebol 
na Copa do Mundo FIFA 2018:

• 02/07 - o expediente terá início às 14 horas.
• 03/07 - o expediente terá início às 14 horas.
• 06/07 - o expediente se encerrará às 13 horas.
• 07/07 - o expediente terá início às 14 horas.
• 10/07 - o expediente se encerrará às 13 horas.
• 11/07 - o expediente se encerrará às 13 horas.”

leia-se: “E, tendo em vista a Portaria nº 143 de 01/06/2018, do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, indica as datas de possíveis alterações dos expedientes da UFV, em 
caso de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018:

• 02/07 - o expediente terá início às 14 horas.
• 03/07 - o expediente terá início às 14 horas.
• 06/07 - o expediente será suspenso das 13 às 18 horas.
• 07/07 - o expediente terá início às 14 horas.
• 10/07 - o expediente será suspenso das 13 às 18 horas.
• 11/07 - o expediente será suspenso das 13 às 18 horas.”

   
  Publique-se e cumpra-se. 

         Viçosa, 11 de junho de 2018.

                                                              NILDA DE FÁTIMA FERREIRA SOARES
                                                                      Presidente do CEPE
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