
+

R
Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Ciências Físicas e Matemáticas

Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática - EaD
Florianópolis - Santa Catarina, Fone: (48) 3721-2386,

https://ead.ufsc.br/mateu@tjçê/ E-mail: ead.mtm@contato.ufsc.br

Oficio n' 002/EaDMTM-SC/ Em 30 de janeiro de 2020

Aos Acadêmicos do Curso de Matemárica em Ead

Assunto: Adequação do funcionamento do Curso a Lei N' 13.796, De 3 De Janeiro De 2019

O coordenador do Curso de Licenciatura em Matemática-Ead, Prof. Aldrovando Luis
Azeredo comunica aos senhores que em cumprimento da Lei 13.796 de 3/01/20 19, apresentada
no Anexo l deste Ofício, bica estabelecido que semestralmente os alunos matriculados no curso
deverão informar pelo endereço eletrõnico que pelo exercício de consciência e de crença, o
direito de, mediante prévio e motivado requerimento, precisarão ausentar-se de prova ou de
aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião sda vedado o exercício de
tais atividades.

Tão logo esta coordenadoria estala ciente da condição ao aluno, comunicará ao
professor da Disciplina para que sda aplicada a prestação alternativa que melhor se adequa ao
caso
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Anexo l

Presidência da República
Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

Altera a Lei n' 9.394, de 20 de dezembro de
1996 (Le.i de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional). para fixar. em virtude de escusa
de consciência, prestações alternativas à
aplicação de provas e à frequência a aulas
realizadas em dia de guarda religiosa.

ono a seguinte Lei:DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

Art. lo I' A de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
BgUçaçaQ..blaçlQnaD., passa a vigorar acrescida d

T
1 - prova ou aula de reposição. conforme o caso, a ser realizada em data alternativa

turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressam
no

11 - trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa
data de entrega definidos pela instituição de ensino.

com tema. objetivo e

do dia da ausência do a uno.a deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de

tituirá a o'.-:--=-ento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo
frequência. y eiu uilglnai para toaos os efeitos, inclusive regularização do registro de

âi;ãiE: ilÊU 2:ugs:'Y=as:ã!=u',==:;:!:ês':;'
desta Lei " O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o art. 83

oficial.Art. 2' Esta Lei entra em vigor após.decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação
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