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1 antecipação:  aula  planejada  de  modo  a  compensar  ausências  previstas,  ministrada  em
horários cedidos por outros professores, em horários vagos da turma/período em seu turno,
no contra turno e excepcionalmente, em sábado;

2 aula: intervalo de tempo destinado às atividades teórico práticas realizadas em sala de aula
ou em outros locais adequados ao cumprimento do plano de ensino, com presença e efetiva
orientação de professores habilitados e exigência de frequência dos estudantes;

3 aula extra: aula adicional ministrada com o objetivo de corrigir ou complementar atividades
pedagógicas em apoio aos processos ensino e de aprendizagem;

4 ausência  não prevista:  ausência  em atividade de aula  motivada por fatos  imprevisíveis  e
intempestivos;

5 ausência  prevista:  ausência  em aula  motivada  pelo  envolvimento do professor  em outra
atividade com amparo legal prevista para o mesmo dia e horário de sua aula regular;

6 cessão:  aula  cedida  para  outro  professor  da  mesma turma/período com a  finalidade  de
antecipação, reposição ou de aula extra;

7 componente curricular: conjunto sistematizado de conhecimentos a serem ministrados por
um  ou  mais  professores,  com  carga  horária  semanal/semestral/anual  determinada,
caracterizando-se  como  disciplina  ou  atividade  acadêmica  específica,  tais  como  estágio
supervisionado,  trabalho  de  conclusão  de  curso,  atividades  complementares  e  outros
previstos no Projeto Pedagógico de Curso;

8 coordenação: atividade exercida pelo(a) coordenador(a) no âmbito de uma coordenadoria;
9 coordenadoria: unidade administrativa responsável pela organização e acompanhamento das

atividades docentes;
10 diário de classe: documento oficial das unidades acadêmicas com a finalidade de registrar e

documentar  a  frequência,  os  conteúdos  programáticos,  aproveitamento  individual  do
discente  regularmente  matriculado  e  as  atividades  desenvolvidas  no  processo  ensino-
aprendizagem;

11 inserção dos registros: disponibilização dos registros consolidados à comunidade acadêmica
12 permuta: troca de aula realizada de forma planejada entre professores de uma mesma turma

de modo a compensar ausências previstas;
13 registro acadêmico: escrituração acadêmica, física ou digital, que relata sistematicamente as

informações sob responsabilidade dos professores no Diário de Classe.
14 reposição: aula ministrada para repor ausência em aula prevista ou não prevista, realizada em

horários cedidos por outros professores em horário vago da turma/período, em seu turno ou
no contra turno e, excepcionalmente, em sábado;



15 substituição: realização de uma atividade de aula planejada e ministrada por outro professor
do quadro de pessoal efetivo ou que esteja contratado na qualidade de professor substituto,
mantido o horário regular da turma/período.


