
 

 

 

 

 

AOS ALUNOS DA FACULDADE 2 DE JULHO 

 

 

 

 

O Diretor Geral da FACULDADE 2 DE JULHO - Prof. Jaime David Cardoso Pereira no uso 

de suas atribuições com amparo no REGIMENTO INTERNO da FACULDADE 2 DE JULHO, 

em especial o seu artigo 20 inciso XII; XIV e XVI, artigo 63 Parágrafo 1º e Art 124 e 125. 

 

1. Considerando a deflagração da Greve por parte dos professores conforme 

deliberação em Assembleia de 17.11.2021com início em 22.11.2021 e considerando 

que, apesar de todo empenho desta diretoria, permanece sem a possibilidade de um 

breve consenso entre os professores e direção da faculdade; 

2. Considerando que, apesar de manifestar seu firme propósito em alcançar um 

entendimento para pôr fim à paralização, tem encontrado dificuldades na assinatura 

de um Acordo Coletivo;  

3. Considerando a expectativa desta diretoria de que prevalecerá o bom senso entre as 

partes, antes de qualquer processo de judicialização; 

4. Considerando que apesar de continuar nas tratativas para a solução do conflito, os 

professores adotaram uma posição unilateral de levar as discussões ao Ministério 

Público, sem esgotar as tentativas de entendimento, apesar das partes terem 

agendamento Reunião entre o SINPRO-BA e a FACULDADE 2 DE JULHO, que foi 

suspensa; 

5. Considerando que a GREVE DEFLAGRADA não facilita em nada a solução do 

conflito, e só coloca em risco o próprio andamento das atividades da faculdade, já 

debilitada pelas dificuldades enfrentadas; 

6. Considerando, por fim, que os alunos não podem ter a continuidade dos seus estudos 

sacrificados, devendo a esses ser assegurado, na melhor forma de direito a sua 

continuidade, além da responsabilidade das partes em assegurar - não só o ciclo 

regular dos cursos, ministrando aulas e promovendo a aprendizagem dos  conteúdos 

programáticos, com a sua devida avaliação na forma Regimental, - em especial com 

amparo no Art. 63 Parágrafo 1º e a efetiva conclusão dos cursos daqueles que estão 

no último período de estudos, para o encerramento da graduação. 

 

 

RESOLVE:  

 

Restabelecer a retomada das atividades acadêmicas em especial estabelecer o calendário 

para o semestre letivo do período 2022.1, sem prejuízo aos professores com vínculo que 

deliberarem em assumir disciplinas no novo período, sem retaliações àqueles que acharem 

por bem não retomar suas atividades, considerando o estado de greve, nos termos seguintes: 

a) Os alunos regulares em atividade matriculados no último semestre letivo 

(considerados “semestralizados”), serão admitidos no período seguinte ao cursado 

em 2021.2, devendo a conclusão do período anterior ser regularizado tão logo haja   



 

 

 

 

 

um entendimento entre os professores e a instituição, de forma que haja a devida 

reposição das aulas e conteúdos programáticos considerando os dias letivos 

restantes para conclusão do semestre e suas avaliações pendentes. 

b) Os alunos “dessemestralizados”, assim entendidos aqueles que não estão no ciclo 

sequencial regular do seu curso, terão as disciplinas cursadas no último período 

(2021.2) consideradas pendentes de avaliação, sem prejuízo da continuidade do 

curso, sendo-lhes assegurada a continuidade do ciclo previsto. Assim, tão logo haja a 

reposição dos dias letivos restantes para conclusão do semestre e suas avaliações 

pendentes, far-se-á a adequação necessária e justa. 

c) Garantir aos alunos da F2J a garantia dos benefícios pactuados anteriormente e 

evidenciados, quando da matrícula ou rematrícula a partir do dia 03 de março de 

2022, para o semestre 2022.1, para as aulas a serem iniciadas em 22 de março de 

2022. 

d) Fazer a abertura de processo seletivo para o período 2022.1, admitindo a 

possibilidade de ingresso de novos alunos e processo de transferência externa, 

reabertura de matrículas e matrícula sem vestibular para portador de diplomas, bem 

como outras formas de ingresso, atendida a legislação do ensino. 

 

 

Salvador, Ba, 23 de fevereiro de 2022 

 

 

 

___________________________________________________ 

                            Jaime David Cardoso Pereira – Diretor em exercício 


