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Ofício nº 51/2022/CCH/UFMA

Ao CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS - CCH

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
Av. dos Portugueses, 1966, Vila Bacanga
CEP: 65080-805 – São Luís/MA

  

Assunto: Suspensão temporária de aulas noturnas no Centro de Ciências Humanas/Decisão do
Conselho do Centro de Ciências Humanas.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23115.011680/2022-19.

  

Prezada Comunidade Acadêmica do Centro de Ciências Humanas,

 

 

Considerando que o Campus da UFMA (São Luís/Cidade Universitária Dom Delgado) se encontra sem 
iluminação externa, o que compromete inclusive a segurança de discentes, docentes e técnicas/os;
Considerando que os ônibus que atendem a UFMA/Campus São Luís estão circulando no interior do campus 
apenas até às 18:40, sendo recolhidos às 19:00 horas;
Considerando ainda que providências já foram solicitadas pela Direção do Centro de Ciências Humanas à 
Administração Superior da UFMA, no que diz respeito a medidas que visem ao pleno funcionamento do 
prédio CCH e adjacências, para atendimento;
A referida Direção entende não ser possível manter as aulas do turno noturno de modo presencial, a partir do 
dia 31 de maio de 2022, conforme disciplina a RESOLUÇÃO Nº 415-CONSUN, 06 de abril de 2022, que 
“Regulamenta o retorno presencial planejado das atividades acadêmicas, administrativas e suas respectivas 
unidades e subunidades da Universidade Federal do Maranhão a partir de abril do ano letivo de 2022 e dá 
outras providências”;
Sendo assim, o Conselho do Centro de Ciências Humanas, em Reunião Extraordinária de 31 de maio 
de 2022, decidiu pela suspensão das aulas do turno noturno do Centro de Ciências Humanas na 
modalidade presencial pelo prazo de quinze dias, a contar de 31 de maio de 2022, para que as 
adequações necessárias sejam realizadas. 
Orientamos, portanto, aulas remotas para o turno noturno, no CCH, no intuito de que as aulas finais 
do semestre não sejam prejudicadas.
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Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DA SILVA FACANHA , Diretor(a), em
31/05/2022, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufma.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0240578 e o código CRC 22D65457.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23115.011680/2022-19 SEI nº 0240578
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