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Universidade Federal de Pernambuco
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

RESOLUÇÃO Nº 5/2008
EMENTA: Fixa o Calendário Acadêmico-Administrativo de
Graduação para o Exercício de 2009
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto da Universidade Federal de
Pernambuco,
RESOLVE:
CAPITULO I
DATAS DAS PRINCIPAIS AÇÕES E EVENTOS
Art. 1o O ano letivo de 2009 desenvolver-se-á de acordo com o seguinte calendário:
I. Primeiro semestre letivo: de 18 de janeiro de 2009 até 10 de julho de 2009.
II. Segundo semestre letivo: de 12 de julho de 2009 até 23 de fevereiro de 2010.
§ 1o No ano de 2009 serão observados os seguintes feriados escolares:
I. Feriados Nacionais: 01 de janeiro – Confraternização Universal; 23 e 24 de fevereiro – Carnaval; 25 de
fevereiro – Quarta–feira de Cinzas; 10 de abril – Paixão de Cristo; 21 de abril – Tiradentes; 01 de maio – Dia
Mundial do Trabalho; 11 de junho – Corpus Christi; 07 de setembro – Independência do Brasil; 12 de
outubro – N. S. Aparecida; 26 de outubro – Comemoração do Dia do Servidor Público; 02 de novembro –
Dia dos Finados; 15 de novembro – Proclamação da República; 24 de dezembro – Véspera do Natal; 25 de
dezembro – Natal; 31 de dezembro – Véspera do Ano Novo.
II. Feriados Estaduais: 06 de março – Revolução Pernambucana de 1817; 24 de junho – São João.
III. Feriados Municipais – Recife: 16 de julho – Padroeira do Recife (N. S. do Carmo); 08 de dezembro – N. S.
da Conceição.
IV. Feriados Municipais - Caruaru: 18 de maio – Aniversário de Caruaru; 29 de junho – São Pedro; 15 de
setembro – Padroeira de Caruaru (N. S. das Dores).
V. Feriados Municipais – Vitória de Santo Antão: 17 de janeiro – Padroeiro de Vitória (Santo Antão); 03 de
agosto – Comemoração da Batalha das Tabocas.
§ 2o No ano de 2010, até o dia 23 de fevereiro, serão observados os seguintes feriados escolares:
I. Feriados Nacionais: 01 de janeiro – Confraternização Universal; 15 e 16 de fevereiro – Carnaval; 17 de
fevereiro – Quarta–feira de Cinzas.
II. Feriados Municipais – Vitória de Santo Antão: 17 de janeiro – Padroeiro de Vitória (Santo Antão).
Art. 2o Os Editais de Matrícula para todos os cursos da UFPE serão publicados no dia 18/01/2009 para o primeiro
semestre letivo de 2009, no dia 12/07/2009 para o segundo semestre letivo de 2009 e no dia 17/01/2010 para o
primeiro semestre letivo de 2010.
Art. 3o O período de solicitação de matrícula em componentes curriculares de todos os cursos da UFPE, através do
SIG@, será de 25 a 30/01/2009 para o primeiro semestre letivo de 2009, de 16 a 21/07/2009 para o segundo semestre
letivo de 2009 e de 24 a 29/01/2010 para o primeiro semestre letivo de 2010.
Art. 4o Os ajustes das solicitações de matrícula serão realizados, apenas pelas Escolaridades/Coordenações dos
Cursos, em todos os campi da UFPE, de 02 a 04/02/2009 para o primeiro semestre letivo de 2009 e de 22 a
24/07/2009 para o segundo semestre letivo de 2009.
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Art. 5o O período de modificação e correção de matrícula, para todos os campi da UFPE será: no primeiro semestre
letivo de 2009, de 16/2 a 03/03/2009 e no segundo letivo de 2009, de 03 a 13/08/2009.
Art. 6o Os ajustes referentes ao período de modificação e correção de matrícula serão realizados, apenas pelas
Escolaridades/Coordenações dos Cursos, em todos os campi da UFPE, de 04 a 05/03/2009 para o primeiro semestre
letivo de 2009 e de 22 a 24/07/2009 para o segundo semestre letivo de 2009:
Art. 7o A solicitação de matrícula em disciplinas isoladas, prevista apenas no campus de Recife, ocorrerá conforme
descrito a seguir:
I. Para o primeiro semestre letivo de 2009, nos dias 16 e 18/02/2009 para alunos regulares da UFPE e nos dias
17 e 18/02/2009 para portadores de diploma, alunos desvinculados da UFPE há menos de 5 anos e alunos
regularmente matriculados de outras IES.
II. Para o segundo semestre letivo de 2009, nos dias 03 e 05/08/2009 para alunos regulares da UFPE e nos dias
04 e 05/08/2009 para portadores de diploma, alunos desvinculados da UFPE há menos de 5 anos e alunos
regularmente matriculados de outras IES.
Art. 8o As atividades escolares obedecerão às seguintes datas:
§ 1o Início das aulas:
I. O primeiro semestre letivo de 2009, para todos os campi da UFPE, terá início no dia 16 de fevereiro de 2009.
II. O segundo semestre letivo de 2009, para os campi de Recife e do Agreste, terá início no dia 03 de agosto de
2009 e, para o campus de Vitória, no dia 04 de agosto de 2009.
III. O primeiro semestre letivo de 2010, para todos os campi da UFPE, terá início no dia 22 de fevereiro de 2010.
IV. As aulas magnas do ano letivo de 2009 serão realizadas conforme segue:
a) no dia 16/02/2009, às 09h00, no campus do Recife;
b) no dia 17/02/2009, às 19h00, no campus do Agreste;
c) no dia 18/02/2009, às 09h00, no campus de Vitória.
§ 2o As atividades escolares, referentes ao primeiro semestre letivo de 2009, serão concluídas da seguinte forma:
I. O último dia de aula será 22/06/2009 para os campi de Recife e Vitória e 23/06/2009 para o campus do
Agreste;
II. O período para realização dos exames finais será de 25/06 a 02/07/2009 para todos os campi da UFPE.
III. O último dia para os docentes registrarem no SIG@ o rendimento acadêmico dos estudantes será 10/07/2009.
§ 3o As atividades escolares, referentes ao segundo semestre letivo de 2009, serão concluídas da seguinte forma:
I. O último dia de aula será 01/12/2009 para o campus de Recife e 02/12/2009 para os campi de Vitória e do
Agreste;
II. O período para realização dos exames finais será de 02 a 09/12/2009 para o campus de Recife e de 03 a
09/12/2009 para os campi de Vitória e do Agreste;
III. O último dia para os docentes registrarem no SIG@ o rendimento acadêmico dos estudantes será 17/12/2009.
Art. 9o A Semana Pedagógica e o Congresso de Iniciação Cientifica (CONIC) serão realizados nas seguintes datas:
I. Nos dias 23 e 24/04/2009, a Semana Pedagógica, cujo tema será “Evasão, Retenção e Vagas Ociosas na
UFPE: Diagnóstico e Propostas de Ações”.
II. Nos dias 03, 04 e 05/11/2009, o Congresso de Iniciação Científica da UFPE.
Art. 10. As atividades administrativas relacionadas com Monitoria seguirão o calendário apresentado a seguir.
Orientações e detalhamento dos procedimentos são divulgados na página da PROACAD
Calendário 2009: Solicitação e Alocação de Monitores
Campi: Recife, Agreste e Vitória
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2009
Edital de Monitoria 2009.1 - Divulgação na página eletrônica www.proacad.ufpe.br e
15/12/2008
através de ofício circular com aviso do Edital
Período para os Coordenadores de Monitoria dos departamentos solicitarem no SIG@
17/12/2008 a 16/01/2009
monitores bolsistas e voluntários para disciplinas ofertadas em 2009.1
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22/12/2008 a 23/03/2009

16/01/2009
21/01 a 08/02/2009
09 a 18/02/2009
16/02 a 23/03/2009
25/02 a 05/03/2009
06 a 12/03/2009
13 a 20/03/2009
16 a 25/03/2009
14 a 23/04/2009
15 a 25/05/2009
16 a 25/06/09
01 a 10/07/2009
03/06/2009
08/06 a 10/07/2009
13/07 a 30/08/2009
13 a 28/07/2009
29/07 a 07/08/2009
03 a 30/08/2009
10 a 14/08/2009
15 a 18/08/2009
17 a 27/08/2009
19 a 26/08/2009
14 a 24/09/2009
16 a 26/10/09
16 a 26/11/2009
01/12/2009
11 a 21/12/2009
15/12/2009 a 15/01/2010
22/12/2009 a 26/02/2010
16/01 a 07/02/2010
08 a 19/02/2010
22 a 26/02/2010

Período para os Coordenadores de Monitoria informarem no SIG@ a avaliação dos
relatórios de monitoria de 2008.2
Último dia do período para os Coordenadores de Monitoria dos departamentos
solicitarem no SIG@ monitores bolsistas e voluntários para disciplinas ofertadas em
2009.1, conforme Edital Interno de Monitoria divulgado na página da PROACAD:
www.proacad.ufpe.br
Autorização pela PROACAD das monitorias solicitadas
Período para os Coordenadores de Monitoria cadastrarem no SIG@ os monitores
selecionados.
Período para os Coordenadores de Monitoria entregarem à PROACAD os Termos de
Compromisso de Monitoria, devidamente assinados pelo coordenador de monitoria, pelo
docente orientador e pelo monitor.
Período para os Coordenadores de Monitoria ajustarem, no SIG@, as solicitações de
monitoria efetuadas no período inicial.
Operação interna PROACAD: autorização das monitorias solicitadas, devido aos ajustes
realizados.
Novo período para os Coordenadores de Monitoria cadastrarem no SIG@ os monitores
selecionados.
Período para o professor orientador informar no SIG@ a freqüência do mês de março dos
monitores
Período para o professor orientador informar no SIG@ a freqüência do mês de abril dos
monitores
Período para o professor orientador informar no SIG@ a freqüência do mês de maio dos
monitores
Período para o professor orientador informar no SIG@ a freqüência do mês de junho dos
monitores
Período para o professor orientador informar no SIG@ a freqüência do mês de julho dos
monitores
SEGUNDO SEMESTRE DE 2009
Edital de Monitoria 2009.2 - Edital Interno na página eletrônica www.proacad.ufpe.br
Período para os Coordenadores de Monitoria dos departamentos solicitarem no SIG@
monitores bolsistas e voluntários para disciplinas ofertadas em 2009.2
Período para os Coordenadores de Monitoria informarem no SIG@ a avaliação dos
relatórios de monitoria de 2009.1
Operação interna PROACAD: autorização das monitorias solicitadas para 2009.2
Período para os Coordenadores de Monitoria cadastrarem no SIG@ os monitores
selecionados.
Período para os Coordenadores de Monitoria entregarem na PROACAD os Termos de
Compromisso de Monitoria, devidamente assinados pelo coordenador de monitoria, pelo
docente orientador e pelo monitor.
Período para os Coordenadores de Monitoria fazerem ajustes no SIG@ das solicitações
de monitoria efetuadas no período inicial.
Operação interna PROACAD: autorização das monitorias solicitadas, devido aos ajustes
realizados.
Período para o professor orientador informar no SIG@ a freqüência do mês de agosto dos
monitores
Novo período para os Coordenadores de Monitoria cadastrarem no SIG@ os monitores
selecionados.
Período para o professor orientador informar no SIG@ a freqüência do mês de setembro
dos monitores
Período para o professor orientador informar no SIG@ a freqüência do mês de outubro
dos monitores
Período para o professor orientador informar no SIG@ a freqüência do mês de novembro
dos monitores
Edital de Monitoria 2010.1 - Edital Interno na página eletrônica www.proacad.ufpe.br
Período para o professor orientador informar no SIG@ a freqüência do mês de dezembro
dos monitores
Período para os Coordenadores de Monitoria dos departamentos solicitarem no SIG@
monitores bolsistas e voluntários para disciplinas ofertadas em 2010.1
OBS: Orientações e detalhamento dos procedimentos na página da PROACAD
Período para os Coordenadores de Monitoria informarem no SIG@ a avaliação dos
relatórios de monitoria de 2009.2
Operação interna PROACAD: autorização das monitorias solicitadas
Período para os Coordenadores de Monitoria cadastrarem no SIG@ os monitores
selecionados
Período para os Coordenadores de Monitoria fazerem ajustes no SIG@ das solicitações
de monitoria efetuadas no período inicial
OBS: Orientações e detalhamento dos procedimentos na página da PROACAD
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Art. 11. As solenidades de colação de grau serão realizadas, para todos os campi da UFPE, obedecendo-se aos
seguintes períodos: de 15/07 a 15/09/2009, para as solenidades relativas ao primeiro semestre de 2009 e de
19/12/2009 a 28/02/2010, para as solenidades relativas ao segundo semestre letivo.
Art. 12. O Edital especificando o período de solicitação para a revalidação de diplomas de graduação obtidos no
exterior será publicado no dia 01/02/2009.
Art. 13. Para todos os campi da UFPE, o período a oferta de componentes curriculares previstos para o segundo
semestre de 2009 será de 27/04 a 06/07/2009 e para aqueles previstos para o primeiro semestre de 2010 será de 05/1/2009 a 08/01/2010.
Art. 14. Informações adicionais encontram-se nos anexos 1, 2,3 e 4 relativos aos calendários acadêmicos dos campi
de Recife, Vitória, Agreste e das atividades relativas a monitoria.
Art. 15. O calendário das atividades acadêmicas do período de verão será estabelecido em resolução própria.
CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. Durante a Semana Pedagógica e o CONIC, não será aplicada qualquer tipo de avaliação escolar e os
estudantes presentes nas atividades relacionadas com a Semana Pedagógica e o CONIC terão as faltas abonadas
mediante apresentação de comprovante emitido pela PROACAD e PROPESQ respectivamente.
Art. 17. Apenas durante o período de modificação e correção de matrícula poderá ser solicitado, via SIG@, o
trancamento do semestre letivo, a matrícula-vínculo, a matrícula em novos componentes curriculares, o
cancelamento de matrícula em componentes curriculares e a troca de turma. Esses procedimentos seguirão as
seguintes normas:
I. Aos estudantes que solicitaram matrícula em algum componente curricular durante o período normal é
permitido, além do trancamento do semestre e da matrícula-vínculo, que solicitem: matrícula em novos
componentes curriculares, cancelamento da matrícula em componente e troca de turma. A troca de turma de
um componente em que o estudante já foi matriculado não garante vaga na nova turma. Para a troca de turma
o estudante deve cancelar a matrícula no componente e solicitar a matrícula na turma desejada.
II. Aos estudantes que não solicitaram matrícula em componentes curriculares no período normal só é permitido
solicitar trancamento do semestre ou matrícula-vínculo.
III. O estudante que solicita matrícula em componentes curriculares durante o período de correção e modificação
de matrícula deve, com autorização do Coordenador de Curso, assistir às aulas e solicitar aos docentes que
anotem sua freqüência. Uma vez encerrado o período de modificação e correção de matrícula, o estudante
que teve sua matrícula indeferida não pode mais participar das atividades escolares e seu nome não pode ser
incluído, pelo docente, na ata de freqüência do componente curricular em questão.
Art. 18. Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.

APROVADA NA DÉCIMA (10ª) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DO EXERCÍCIO DE 2008 DO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO, REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2008.

Presidente:

Prof. Amaro Henrique Pessoa Lins
- Reitor -
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ANEXOS:
Anexo 1

Calendário Acadêmico-Administrativo 2009 - Recife
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2009
18/01/2009
22 e 23/01/2009
25 a 30/01/2009
30/01/2009
30/01/2009
01/02/2009
02 a 04/02/2009
05/02/2009
06 e 07/02/2009
09 e 10/02/2009
16/02/2009
16 e 17/02/2009

Edital de Matrícula 2009.1
Operação interna NTI: Preparação para a Matrícula 2009.1
Matrícula acadêmica on-line 2009.1
Matrícula acadêmica on-line 2009.1 - Retardatários - até às 16 horas.
Último dia para a entrega anual dos Diários de Classe nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos
Edital para solicitações de Revalidação de Diplomas de Graduação
Ajuste de matrícula pelas Escolaridades/Coordenações de Curso
Operação interna NTI: Processamento das Solicitações de Matrícula 2009.1
Operação interna NTI: Emissão dos Comprovantes de Matrícula e das Atas de Presença
Distribuição das Atas de Presença nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos
Aula Magna - Início das aulas 2009.1
Atividade de Recepção e Integração
Período de Modificação e Correção de Matrícula, Trancamento do Semestre, Matrícula Vínculo e Cancelamento de
Matrícula em componentes curriculares
Operações possíveis no SIGA
1. Para os alunos que solicitaram matrícula em algum componente curricular durante o período normal
Para esses alunos é permitido solicitar: matricula em novos componentes curriculares, troca de turma, cancelamento da matrícula em
componente
2. Para aqueles que não solicitaram matrícula em componentes curriculares no período normal
Para esses alunos só resta a possibilidade de solicitar trancamento do semestre ou matrícula vínculo
3. Permanência em sala de aula
O estudante que solicita matrícula em componentes curriculares durante o período de correção e modificação de matrícula deve,
com autorização do Coordenador de Curso, assistir às aulas e solicitar aos docentes que anotem sua freqüência

16/02 a 03/03/2009

16 a 18/02/2009
16/02/2009

17/02/2009

18/02/2009
21 a 24/02/2009
25/02/2009
04 e 05/03/2009
06/03/2009
09/03/2009

10/03/2009

11/03/2009
12 e 13/03/2009
10/04/2009
21/04/2009
23 e 24/04/2009
27/04 a 06/07/2009
01/05/2009
11/06/2009
22/06/2009
24/06/2009
25/06 a 02/07/2009
10/07/2009
12/07/2009
13 e 14/07/2009
16/07/2009
16 a 21/07/2009
21/07/2009
22 a 24/07/2009

Nota:
1. O estudante deve procurar saber a diferença entre trancamento do semestre e matrícula vínculo e verificar se ainda tem
direito ao trancamento do semestre
2. Não será aceita a solicitação de trancamento de semestre, durante o primeiro ano de ingresso do estudante na UFPE, a
não ser por motivo considerado relevante e devidamente comprovado. Resolução 03/2008 do Conselho Universitário da
UFPE.
3. A partir de 2009.1 todo estudante da UFPE só poderá solicitar, via SIG@, trancamento por 4 (quatro) semestres,
consecutivos ou não. Esgotada a possibilidade de trancamento do semestre, o estudante terá o direito de solicitar apenas uma
matrícula vínculo, com validade máxima de um ano letivo.
Por motivo considerado relevante e devidamente documentado, o estudante poderá requerer, independente de prazos e do
quantitativo de trancamento de semestre ou matrícula vínculo, o vinculo institucional com a UFPE sem matrícula em
disciplina. Resolução 03/2008 do Conselho Universitário da UFPE
MATRÍCULA EM DISCIPLINAS ISOLADAS 2009.1
Solicitação de matrícula em disciplina isolada para alunos regulares da UFPE
Solicitação de matrícula em disciplinas isoladas:
1 - Alunos desvinculados da UFPE há menos 5 anos;
2 - Estudantes de outra IES regularmente matriculados em cursos de outras IES;
3 - Portadores de diplomas em cursos oferecidos pela UFPE e outras IES.
Solicitação de Matrícula em disciplinas isoladas - todos os retardatários
Feriado - Carnaval
Feriado - Cinzas
Ajuste de matrícula referente ao período de modificação e correção pelas Escolaridades/Coordenações de Curso
Feriado Estadual - Revolução Pernambucana de 1817
Operação interna NTI: Processamento das solicitações realizadas durante o período de modificação e correção de matrícula
Processamento manual das solicitações de matrícula em disciplina isoladas
OBSERVAÇÃO- Conforme resolução em vigor:
1. Não será aceita matricula em mais do que 2 (duas)disciplinas isoladas;
2. Não será aceita matrícula em componente curriculares tais como Estágios, Monografia, Trabalho de Graduação e assemelhados;
3. Após o SIG@ processar as solicitações de matricula em uma disciplina realizadas por estudantes vinculados ao perfil curricular
que contem esta disciplina é que as solicitações nesta disciplinas isoladas serão analisadas.
4. A carga horária das disciplinas cursadas como isoladas não são contabilizadas para integralização curricular, portando não será
permitida a matricula em disciplinas que pertençam ao perfil curricular em que o estudante esteja vinculado
Operação interna NTI: Emissão das Atas de Presença
Distribuição das Atas de Presença nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos
Feriado - Paixão de Cristo
Feriado - Tiradentes
Semana Pedagógica da UFPE: Evasão, Retenção e Vagas ociosas na UFPE: Diagnóstico e propostas de ações.
Período de ofertas, no SIG@, de componentes curriculares para 2009.2
Feriado - Dia Mundial do Trabalho
Feriado - Corpus Christi
Último dia de aulas de 2009.1
Feriado - São João
Período para a realização dos Exames Finais
Último dia para o lançamento das notas de 2009.1 no SIG@
SEGUNDO SEMESTRE DE 2009
Edital de Matrícula 2009.2
Operação interna NTI: Preparação para a Matrícula 2009.2
Feriado Municipal - Padroeira do Recife ( N.S. do Carmo)
Matrícula acadêmica on-line 2009.2
Matrícula acadêmica 2009.2 - Retardatários - até as 16 horas
Ajuste de matrícula pelas Escolaridades/Coordenações de Curso
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Anexo 1

Calendário Acadêmico-Administrativo 2009 - Recife
27/07/2009
28/07/2009
29 e 30/07/2009
03/08/2009
03 e 04/08/2009

Operação interna NTI: Processamento das Solicitações de Matrícula 2009.2
Operação interna NTI: Emissão dos Comprovantes de Matrícula e das Atas de Presença
Distribuição das Atas de Presença nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos
Início das aulas 2009.2
Atividade de Recepção e Integração
Período de Modificação e Correção de Matrícula, Trancamento do Semestre, Matrícula Vínculo e Cancelamento de
Matrícula em componentes curriculares
Operações possíveis no SIGA
1. Para os alunos que solicitaram matrícula em algum componente curricular durante o período normal
Para esses alunos é permitido solicitar: matricula em novos componentes curriculares, troca de turma, cancelamento da matrícula em
componente
2. Para aqueles que não solicitaram matrícula em componentes curriculares no período normal
Para esses alunos só resta a possibilidade de solicitar trancamento do semestre ou matrícula vínculo

3. Permanência em sala de aula
O estudante que solicita matrícula em componentes curriculares durante o período de correção e modificação de matrícula deve,
com autorização do Coordenador de Curso, assistir às aulas e solicitar aos docentes que anotem sua freqüência
03 a 13/08/2009 Nota:
1. O estudante deve procurar saber a diferença entre trancamento do semestre e matrícula vínculo e verificar se ainda tem
direito ao trancamento do semestre
2. Não será aceita a solicitação de trancamento de semestre, durante o primeiro ano de ingresso do estudante na UFPE, a
não ser por motivo considerado relevante e devidamente comprovado. Resolução 03/2008 do Conselho Universitário da
UFPE.
3. A partir de 2009.1 todo estudante da UFPE só poderá solicitar, via SIG@, trancamento por 4 (quatro) semestres,
consecutivos ou não. Esgotada a possibilidade de trancamento do semestre, o estudante terá o direito de solicitar apenas uma
matrícula vínculo, com validade máxima de um ano letivo.
Por motivo considerado relevante e devidamente documentado, o estudante poderá requerer, independente de prazos e do
quantitativo de trancamento de semestre ou matrícula vínculo, o vinculo institucional com a UFPE sem matrícula em
disciplina. Resolução 03/2008 do Conselho Universitário da UFPE.
03 a 05/08/2009 MATRÍCULA EM DISCIPLINAS ISOLADAS 2009.2
03/08/2009 Solicitação de matrícula em disciplina isolada para alunos regulares da UFPE
Solicitação de matrícula em disciplinas isoladas:
1 - Alunos desvinculados da UFPE há menos 5 anos;
04/08/2009
2 - Estudantes de outra IES regularmente matriculados em cursos de outras IES;
3 - Portadores de diplomas em cursos oferecidos pela UFPE e outras IES.
05/08/2009 Solicitação de Matrícula em disciplinas isoladas - todos os retardatários
14 a 17/08/2009 Ajuste de matrícula referente ao período de modificação e correção pelas Escolaridades/Coordenações de Curso
18/08/2009 Operação interna NTI: Processamento das Solicitações
Processamento manual das solicitações de matrícula em disciplina isoladas
OBSERVAÇÃO- Conforme resolução em vigor:
1. Não será aceita matricula em mais do que 2 (duas)disciplinas isoladas;
2. Não será aceita matrícula em componente curriculares tais como Estágios, Monografia, Trabalho de Graduação e assemelhados;
19/08/2009
3. Após o SIG@ processar as solicitações de matricula em uma disciplina realizadas por estudantes vinculados ao perfil curricular
que contem esta disciplina é que as solicitações nesta disciplinas isoladas serão analisadas.
4. A carga horária das disciplinas cursadas como isoladas não são contabilizadas para integralização curricular, portando não será
permitida a matricula em disciplinas que pertençam ao perfil curricular em que o estudante esteja vinculado
20/08/2009
20 e 21/08/2009
07/09/2009
05/10/2009 a 08/01/2010
12/10/2009
26/10/2009
02/11/2009
03 a 05/11/2009
15/11/2009
01/12/2009
02 a 09/12/2009
08/12/2009
17/12/2009
24/12/2009
25/12/2009
31/12/2009
01/01/2010
17/01/2010
18 e 19/01/2010
24 a 29/01/2010
29/01/2010
29/01/2010
01 a 03/02/2010
04/02/2010
05/02/2010
08 e 09/02/2010
13 a 16/02/2010
17/02/2010

Operação interna NTI: Emissão das Atas de Presença
Distribuição das Atas de Presença nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos
Feriado - Dia da Independência
Período para efetuar a oferta de componentes curriculares para 2010.1
Feriado - Nossa Senhora Aparecida
Feriado - Comemoração antecipada do Dia do Servidor Público
Feriado - Finados
Congresso de Iniciação Científica (CONIC) da UFPE
Feriado - Proclamação da República
Último dia de aulas de 2009.2
Período para realização dos Exames Finais
Feriado Municipal - N.S. Imaculada da Conceição
Último dia para lançamento das notas de 2009.2 no SIG@
Ponto facultativo após as 14 horas
Feriado – Natal
Ponto facultativo após as 14 horas
Feriado - Confraternização Universal
Edital de Matrícula 2010.1
Operação NTI-Preparação para matrícula 2010.1
Matrícula acadêmica 2010.1
Matrícula acadêmica 2010.1 - Retardatários - até as 16 horas
Último dia para a entrega anual dos Diários de Classe nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos
Ajuste de matrícula pelas Escolaridades/Coordenações de Curso
Operação interna NTI: Processamento das Solicitações de Matrícula 2010.1
Operação interna NTI: Emissão dos Comprovantes de Matrícula e das Atas de Presença
Distribuição das Atas de Presença nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos
Feriado – Carnaval
Feriado – Cinzas
Início das aulas 2010.1
22/02/2010 Início do período de modificação e correção de matrícula
Início da solicitação de matrícula em disciplinas isoladas

22 e 23/02/2010 Atividade de Recepção e Integração

Página 7 de 11

Anexo 2

Calendário Acadêmico - Administrativo 2009 - Vitória
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2009

18/01/2009
22 e 23/01/2009
25 a 30/01/2009
30/01/2009
30/01/2009
02 a 04/02/2009
05/02/2009
06 e 07/02/2009
09 e 10/02/2009
16/02/2009
16 e 17/2/2009
18/02/2009

Edital de Matrícula 2009.1
Operação interna NTI: Preparação para a Matrícula 2009.1
Matrícula acadêmica on-line 2009.1
Matrícula acadêmica on-line 2009.1 - Retardatários - até às 16 horas.
Último dia para a entrega anual dos Diários de Classe nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos
Ajuste de matrícula pelas Escolaridades/Coordenações de Curso
Operação interna NTI: Processamento das Solicitações de Matrícula 2009.1
Operação interna NTI: Emissão dos Comprovantes de Matrícula e das Atas de Presença
Distribuição das Atas de Presença nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos
Início das aulas 2009.1
Atividade de Recepção e Integração
Aula Magna
Período de Modificação e Correção de Matrícula, Trancamento do Semestre, Matrícula Vínculo e Cancelamento de Matrícula em
componentes curriculares
Operações possíveis no SIGA
1. Para os alunos que solicitaram matrícula em algum componente curricular durante o período normal
Para esses alunos é permitido solicitar: matricula em novos componentes curriculares, troca de turma, cancelamento da matrícula em
componente
2. Para aqueles que não solicitaram matrícula em componentes curriculares no período normal
Para esses alunos só resta a possibilidade de solicitar trancamento do semestre ou matrícula vínculo

3. Permanência em sala de aula
O estudante que solicita matrícula em componentes curriculares durante o período de correção e modificação de matrícula deve, com
16/02 a 03/03/2009 autorização do Coordenador de Curso, assistir às aulas e solicitar aos docentes que anotem sua freqüência
Nota:
1. O estudante deve procurar saber a diferença entre trancamento do semestre e matrícula vínculo e verificar se ainda tem direito
ao trancamento do semestre

21 a 24/02/2009
25/02/2009
04 e 05/03/2009
06/03/2009

2. Não será aceita a solicitação de trancamento de semestre, durante o primeiro ano de ingresso do estudante na UFPE, a não ser
por motivo considerado relevante e devidamente comprovado. Resolução 03/2008 do Conselho Universitário da UFPE.
3. A partir de 2009.1 todo estudante da UFPE só poderá solicitar, via SIG@, trancamento por 4 (quatro) semestres, consecutivos
ou não. Esgotada a possibilidade de trancamento do semestre, o estudante terá o direito de solicitar apenas uma matrícula vínculo,
com validade máxima de um ano letivo.
Por motivo considerado relevante e devidamente documentado, o estudante poderá requerer, independente de prazos e do
quantitativo de trancamento de semestre ou matrícula vínculo, o vinculo institucional com a UFPE sem matrícula em disciplina.
Resolução 03/2008 do Conselho Universitário da UFPE.
Feriado - Carnaval
Feriado - Cinzas
Ajuste de matrícula referente ao período de modificação e correção pelas Escolaridades/Coordenações de Curso
Feriado Estadual - Revolução Pernambucana de 1817

09/03/2009 Operação interna NTI: Processamento das solicitações realizadas durante o período de modificação e correção de matrícula
10/03/2009
11 e 12/03/2009
10/04/2009
21/04/2009
23 e 24/04/2009
27/04 a 06/07/2009
01/05/2009
11/06/2009
22/06/2009
24/06/2009
25/06 a 02/07/2009
10/07/2009

Operação interna NTI: Emissão das Atas de Presença
Distribuição das Atas de Presença nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos
Feriado - Paixão de Cristo
Feriado - Tiradentes
Semana Pedagógica da UFPE: Evasão, Retenção e Vagas ociosas na UFPE: Diagnóstico e propostas de ações.
Período de ofertas, no SIG@, de componentes curriculares para 2009.2
Feriado - Dia Mundial do Trabalho
Feriado - Corpus Christi
Último dia de aulas de 2009.1
Feriado - São João
Período para a realização dos Exames Finais
Último dia para o lançamento das notas de 2009.1 no SIG@
SEGUNDO SEMESTRE DE 2009

12/07/2009
13 e 14/07/2009
16 a 21/07/2009
21/07/2009
22 a 24/07/2009
27/07/2009
28/07/2009
29 e 30/07/2009
03/08/2009
04/08/2009
04 e 05/08/2009

Edital de Matrícula 2009.2
Operação interna NTI: Preparação para a Matrícula 2009.2
Matrícula acadêmica on-line 2009.2
Matrícula acadêmica 2009.2 - Retardatários - até as 16 horas
Ajuste de matrícula pelas Escolaridades/Coordenações de Curso
Operação interna NTI: Processamento das Solicitações de Matrícula 2009.2
Operação interna NTI: Emissão dos Comprovantes de Matrícula e das Atas de Presença
Distribuição das Atas de Presença nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos
Feriado - Batalha das Tabocas/Emancipação política do Município
Início das aulas 2009.2
Atividade de Recepção e Integração
Período de Modificação e Correção de Matrícula, Trancamento do Semestre, Matrícula Vínculo e Cancelamento de Matrícula em
componentes curriculares
Operações possíveis no SIGA
03 a 13/08/2009 1. Para os alunos que solicitaram matrícula em algum componente curricular durante o período normal
Para esses alunos é permitido solicitar: matricula em novos componentes curriculares, troca de turma, cancelamento da matrícula em
componente
2. Para aqueles que não solicitaram matrícula em componentes curriculares no período normal
Para esses alunos só resta a possibilidade de solicitar trancamento do semestre ou matrícula vínculo
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3. Permanência em sala de aula
O estudante que solicita matrícula em componentes curriculares durante o período de correção e modificação de matrícula deve, com
autorização do Coordenador de Curso, assistir às aulas e solicitar aos docentes que anotem sua freqüência
Nota:
1. O estudante deve procurar saber a diferença entre trancamento do semestre e matrícula vínculo e verificar se ainda tem direito
ao trancamento do semestre
2. Não será aceita a solicitação de trancamento de semestre, durante o primeiro ano de ingresso do estudante na UFPE, a não ser
por motivo considerado relevante e devidamente comprovado. Resolução 03/2008 do Conselho Universitário da UFPE.
3. A partir de 2009.1 todo estudante da UFPE só poderá solicitar, via SIG@, trancamento por 4 (quatro) semestres, consecutivos
ou não. Esgotada a possibilidade de trancamento do semestre, o estudante terá o direito de solicitar apenas uma matrícula vínculo,
com validade máxima de um ano letivo.
Por motivo considerado relevante e devidamente documentado, o estudante poderá requerer, independente de prazos e do
quantitativo de trancamento de semestre ou matrícula vínculo, o vinculo institucional com a UFPE sem matrícula em disciplina.
Resolução 03/2008 do Conselho Universitário da UFPE.
14 a 17/08/2009
18/08/2009
19/08/2009
20 e 21/08/2009
07/09/2009
05/10/2009 a
08/01/2010
12/10/2009
26/10/2009
02/11/2009
03 a 05/11/2009
15/11/2009
02/12/2009
03 a 09/12/2009
17/12/2009
24/12/2009
25/12/2009
31/12/2009
01/01/2010
08/01/2010
17/01/2010
17/01/2010
18 e 19/01/2010
24 a 29/01/2010
29/01/2010
29/01/2010
01 a 03 /02/2010
04/02/2010
05/02/2010
08 e 09/02/2010
13 a 16/02/2010
17/02/2010

Ajuste de matrícula referente ao período de modificação e correção pelas Escolaridades/Coordenações de Curso
Operação interna NTI: Processamento das Solicitações
Operação interna NTI: Emissão das Atas de Presença
Distribuição das Atas de Presença nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos
Feriado - Dia da Independência
Período para efetuar a oferta de componentes curriculares para 2010.1

Feriado - Nossa Senhora Aparecida
Feriado - Comemoração antecipada do Dia do Servidor Público
Feriado - Finados
Congresso de Iniciação Científica (CONIC) da UFPE
Feriado - Proclamação da República
Último dia de aulas de 2009.2
Período para realização dos Exames Finais
Último dia para lançamento das notas de 2009.2 no SIG@
Ponto facultativo após as 14 horas
Feriado - Natal
Ponto facultativo após as 14 horas
Feriado - Confraternização Universal
Último dia para a oferta de componentes curriculares para 2010.1
Feriado - Festa de Santo Antão - Padroeiro da Cidade
Edital de Matrícula 2010.1
Operação NTI-Preparação para matrícula 2010.1
Matrícula acadêmica 2010.1
Matrícula acadêmica 2010.1 - Retardatários - até as 16 horas
Último dia para a entrega anual dos Diários de Classe nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos
Ajuste de matrícula pelas Escolaridades/Coordenações de Curso
Operação interna NTI: Processamento das Solicitações de Matrícula 2010.1
Operação interna NTI: Emissão dos Comprovantes de Matrícula e das Atas de Presença
Distribuição das Atas de Presença nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos
Feriado - Carnaval
Feriado - Quarta-feira de Cinzas
Início das aulas 2010.1
22/02/2010
Início do período de modificação e correção de matrícula
22 e 23/02/2010 Atividade de Recepção e Integração

Anexo 3

Calendário Acadêmico - Administrativo 2009 - Agreste
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2009

18/01/2009
22 e 23/01/2009
25 a 30/01/2009
30/01/2009
30/01/2009
02 a 04/02/2009
05/02/2009
06 e 07/02/2009
09 e 10/02/2009
16/02/2009
16 e 17/2/2009
17/02/2009

Edital de Matrícula 2009.1
Operação interna NTI: Preparação para a Matrícula 2009.1
Matrícula acadêmica on-line 2009.1
Matrícula acadêmica on-line 2009.1 - Retardatários - até às 16 horas.
Último dia para a entrega anual dos Diários de Classe nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos
Ajuste de matrícula pelas Escolaridades/Coordenações de Curso
Operação interna NTI: Processamento das Solicitações de Matrícula 2009.1
Operação interna NTI: Emissão dos Comprovantes de Matrícula e das Atas de Presença
Distribuição das Atas de Presença nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos
Início das aulas 2009.1
Atividade de Recepção e Integração
Aula Magna
Período de Modificação e Correção de Matrícula, Trancamento do Semestre, Matrícula Vínculo e Cancelamento de Matrícula
em componentes curriculares
Operações possíveis no SIGA
1. Para os alunos que solicitaram matrícula em algum componente curricular durante o período normal
Para esses alunos é permitido solicitar: matricula em novos componentes curriculares, troca de turma, cancelamento da matrícula em
16/02 a 03/03/2009 componente
2. Para aqueles que não solicitaram matrícula em componentes curriculares no período normal
Para esses alunos só resta a possibilidade de solicitar trancamento do semestre ou matrícula vínculo
3. Permanência em sala de aula
O estudante que solicita matrícula em componentes curriculares durante o período de correção e modificação de matrícula deve, com
autorização do Coordenador de Curso, assistir às aulas e solicitar aos docentes que anotem sua freqüência
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Nota:
1. O estudante deve procurar saber a diferença entre trancamento do semestre e matrícula vínculo e verificar se ainda tem
direito ao trancamento do semestre
2. Não será aceita a solicitação de trancamento de semestre, durante o primeiro ano de ingresso do estudante na UFPE, a não ser
por motivo considerado relevante e devidamente comprovado. Resolução 03/2008 do Conselho Universitário da UFPE.
3. A partir de 2009.1 todo estudante da UFPE só poderá solicitar, via SIG@, trancamento por 4 (quatro) semestres, consecutivos
ou não. Esgotada a possibilidade de trancamento do semestre, o estudante terá o direito de solicitar apenas uma matrícula
vínculo, com validade máxima de um ano letivo.
Por motivo considerado relevante e devidamente documentado, o estudante poderá requerer, independente de prazos e do
quantitativo de trancamento de semestre ou matrícula vínculo, o vinculo institucional com a UFPE sem matrícula em disciplina.
Resolução 03/2008 do Conselho Universitário da UFPE.
21 a 24/02/2009
25/02/2009
04 e 05/03/2009
06/03/2009

Feriado - Carnaval
Feriado - Cinzas
Ajuste de matrícula referente ao período de modificação e correção pelas Escolaridades/Coordenações de Curso
Feriado Estadual - Revolução Pernambucana de 1817

09/03/2009 Operação interna NTI: Processamento das solicitações realizadas durante o período de modificação e correção de matrícula
10/03/2009
11 e 12/03/2009
10/04/2009
21/04/2009
23 e 24/04/2009
27/04 a 06/07/2009
01/05/2009
18/05/2009
11/06/2009
23/06/2009
24/06/2009
25/06 a 02/07/2009
29/06/2009
10/07/2009

Operação interna NTI: Emissão das Atas de Presença
Distribuição das Atas de Presença nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos
Feriado - Paixão de Cristo
Feriado - Tiradentes
Semana Pedagógica da UFPE: Evasão, Retenção e Vagas ociosas na UFPE: Diagnóstico e propostas de ações.
Período de ofertas, no SIG@, de componentes curriculares para 2009.2
Feriado - Dia Mundial do Trabalho
Feriado- Fundação da Cidade de Caruaru
Feriado - Corpus Christi
Último dia de aulas de 2009.1
Feriado - São João
Período para a realização dos Exames Finais
Feriado - São Pedro
Último dia para o lançamento das notas de 2009.1 no SIG@
SEGUNDO SEMESTRE DE 2009

12/07/2009
13 e 14/07/2009
16 a 21/07/2009
21/07/2009
22 a 24/07/2009
27/07/2009
28/07/2009
29 e 30/07/2009
03/08/2009
03 e 04/08/2009

Edital de Matrícula 2009.2
Operação interna NTI: Preparação para a Matrícula 2009.2
Matrícula acadêmica on-line 2009.2
Matrícula acadêmica 2009.2 - Retardatários - até as 16 horas
Ajuste de matrícula pelas Escolaridades/Coordenações de Curso
Operação interna NTI: Processamento das Solicitações de Matrícula 2009.2
Operação interna NTI: Emissão dos Comprovantes de Matrícula e das Atas de Presença
Distribuição das Atas de Presença nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos
Início das aulas 2009.2
Atividade de Recepção e Integração
Período de Modificação e Correção de Matrícula, Trancamento do Semestre, Matrícula Vínculo e Cancelamento de
Matrícula em componentes curriculares
Operações possíveis no SIGA
1. Para os alunos que solicitaram matrícula em algum componente curricular durante o período normal
Para esses alunos é permitido solicitar: matricula em novos componentes curriculares, troca de turma, cancelamento da matrícula
em componente
2. Para aqueles que não solicitaram matrícula em componentes curriculares no período normal
Para esses alunos só resta a possibilidade de solicitar trancamento do semestre ou matrícula vínculo
3. Permanência em sala de aula
O estudante que solicita matrícula em componentes curriculares durante o período de correção e modificação de matrícula deve,
com autorização do Coordenador de Curso, assistir às aulas e solicitar aos docentes que anotem sua freqüência

03 a 13/08/2009 Nota:
1. O estudante deve procurar saber a diferença entre trancamento do semestre e matrícula vínculo e verificar se ainda tem
direito ao trancamento do semestre
2. Não será aceita a solicitação de trancamento de semestre, durante o primeiro ano de ingresso do estudante na UFPE, a
não ser por motivo considerado relevante e devidamente comprovado. Resolução 03/2008 do Conselho Universitário da
UFPE.
3. A partir de 2009.1 todo estudante da UFPE só poderá solicitar, via SIG@, trancamento por 4 (quatro) semestres,
consecutivos ou não. Esgotada a possibilidade de trancamento do semestre, o estudante terá o direito de solicitar apenas
uma matrícula vínculo, com validade máxima de um ano letivo.
Por motivo considerado relevante e devidamente documentado, o estudante poderá requerer, independente de prazos e do
quantitativo de trancamento de semestre ou matrícula vínculo, o vinculo institucional com a UFPE sem matrícula em
disciplina. Resolução 03/2008 do Conselho Universitário da UFPE.
14 a 17/08/2009
18/08/2009
19/08/2009
20 e 21/08/2009
07/09/2009
15/09/2009
05/10/2009 a 08/01/2010
12/10/2009
26/10/2009
02/11/2009
03 a 05/11/2009
15/11/2009
02/12/2009

Ajuste de matrícula referente ao período de modificação e correção pelas Escolaridades/Coordenações de Curso
Operação interna NTI: Processamento das Solicitações
Operação interna NTI: Emissão das Atas de Presença
Distribuição das Atas de Presença nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos
Feriado - Dia da Independência
Feriado - N.S. das Dores - Padroeira de Caruaru
Período para efetuar a oferta de componentes curriculares para 2010.1
Feriado - Nossa Senhora Aparecida
Feriado - Comemoração antecipada do Dia do Servidor Público
Feriado - Finados
Congresso de Iniciação Científica (CONIC) da UFPE
Feriado - Proclamação da República
Último dia de aulas de 2009.2
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03 a 09/12/2009
17/12/2009
24/12/2009
25/12/2009
31/12/2009
01/01/2010
17/01/2010
18 e 19/01/2010
24 a 29/01/2010
29/01/2010
29/01/2010
01 a 03/02/2010
04/02/2010
05/02/2010
08 e 09/02/2010
13 a 16/02/2010
17/02/2010

Período para realização dos Exames Finais
Último dia para lançamento das notas de 2009.2 no SIG@
Ponto facultativo após as 14 horas
Feriado - Natal
Ponto facultativo após as 14 horas
Feriado - Confraternização Universal
Edital de Matrícula 2010.1
Operação NTI-Preparação para matrícula 2010.1
Matrícula acadêmica 2010.1
Matrícula acadêmica 2010.1 - Retardatários - até as 16 horas
Último dia para a entrega anual dos Diários de Classe nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos
Ajuste de matrícula pelas Escolaridades/Coordenações de Curso
Operação interna NTI: Processamento das Solicitações de Matrícula 2010.1
Operação interna NTI: Emissão dos Comprovantes de Matrícula e das Atas de Presença
Distribuição das Atas de Presença nos Centros Acadêmicos
Feriado - Carnaval
Feriado - Quarta-feira de Cinzas
Início das aulas 2010.1
22/02/2010
Início do período de modificação e correção de matrícula
22 e 23/02/2010 Atividade de Recepção e Integração

Anexo 4

Calendário 2009: Solicitação e Alocação de Monitores
Campi: Recife, Agreste e Vitória
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2009
15/12/2008

Edital de Monitoria 2009.1 - Divulgação na página eletrônica www.proacad.ufpe.br e através de ofício circular com aviso do
Edital

17/12/2008 a 16/01/2009

Período para os Coordenadores de Monitoria dos departamentos solicitarem no SIG@ monitores bolsistas e voluntários para
disciplinas ofertadas em 2009.1

22/12/2008 a 23/03/2009 Período para os Coordenadores de Monitoria informarem no SIG@ a avaliação dos relatórios de monitoria de 2008.2
Último dia do período para os Coordenadores de Monitoria dos departamentos solicitarem no SIG@ monitores bolsistas e
16/01/2009 voluntários para disciplinas ofertadas em 2009.1, conforme Edital Interno de Monitoria divulgado na página da PROACAD:
www.proacad.ufpe.br
21/01 a 08/02/2009 Autorização pela PROACAD das monitorias solicitadas
25/01 a 30/01/2009 Matrícula acadêmica on-line 2009.1
09 a 18/02/2009 Período para os Coordenadores de Monitoria cadastrarem no SIG@ os monitores selecionados.
16/02/2009 Aula Magna: Início das aulas 2009.1
16/02 a 23/03/2009

Período para os Coordenadores de Monitoria entregarem à PROACAD os Termos de Compromisso de Monitoria, devidamente
assinados pelo coordenador de monitoria, pelo docente orientador e pelo monitor.

21 a 24/02/2009 Feriado - Carnaval
25/02/2009 Feriado - Cinzas
25/02 a 05/03/2009 Período para os Coordenadores de Monitoria ajustarem, no SIG@, as solicitações de monitoria efetuadas no período inicial.
03/03/2009 Final do período de modificação e correção de matrícula
06 a 12/03/2009 Operação interna PROACAD: autorização das monitorias solicitadas, devido aos ajustes realizados.
13 a 20/03/2009 Novo período para os Coordenadores de Monitoria cadastrarem no SIG@ os monitores selecionados.
16 a 25/03/2009 Período para o professor orientador informar no SIG@ a freqüência do mês de março dos monitores
14 a 23/04/2009 Período para o professor orientador informar no SIG@ a freqüência do mês de abril dos monitores
15 a 25/05/2009 Período para o professor orientador informar no SIG@ a freqüência do mês de maio dos monitores
16 a 25/06/09 Período para o professor orientador informar no SIG@ a freqüência do mês de junho dos monitores
22/06/2009 Último dia de aulas de 2009.1
01/07 a 10/07/2009 Período para o professor orientador informar no SIG@ a freqüência do mês de julho dos monitores
SEGUNDO SEMESTRE DE 2009
03/06/2009 Edital de Monitoria 2009.2 - Edital Interno na página eletrônica www.proacad.ufpe.br
08/06 a 10/07/2009

Período para os Coordenadores de Monitoria dos departamentos solicitarem no SIG@ monitores bolsistas e voluntários para
disciplinas ofertadas em 2009.2

13/07 a 30/08/2009 Período para os Coordenadores de Monitoria informarem no SIG@ a avaliação dos relatórios de monitoria de 2009.1
13 a 28/07/2009 Operação interna PROACAD: autorização das monitorias solicitadas para 2009.2
16 a 21/07/2009 Matrícula acadêmica on-line 2009.2
29/07 a 07/08/2009 Período para os Coordenadores de Monitoria cadastrarem no SIG@ os monitores selecionados
03/08/2009 Início das aulas 2009.2
03 a 30/08/2009
10 a 14/8/2009

Período para os Coordenadores de Monitoria entregarem na PROACAD os Termos de Compromisso de Monitoria,
devidamente assinados pelo coordenador de monitoria, pelo docente orientador e pelo monitor.
Período para os Coordenadores de Monitoria fazerem ajustes no SIG@ das solicitações de monitoria efetuadas no período
inicial.

13/08/2009 Final do período de modificação e correção de matrícula
15 a 18/08/2009 Operação interna PROACAD: autorização das monitorias solicitadas, devido aos ajustes realizados.

Página 11 de 11

17 a 27/08/2009 Período para o professor orientador informar no SIG@ a freqüência do mês de agosto dos monitores
19 a 26/08/2009 Novo período para os Coordenadores de Monitoria cadastrarem no SIG@ os monitores selecionados.
14 a 24/09/2009 Período para o professor orientador informar no SIG@ a freqüência do mês de setembro dos monitores
16 a 26/10/09 Período para o professor orientador informar no SIG@ a freqüência do mês de outubro dos monitores
16 a 26/11/2009 Período para o professor orientador informar no SIG@ a freqüência do mês de novembro dos monitores
01/12/2009 Último dia de aulas de 2009.2
01/12/2009 Edital de Monitoria 2010.1 - Edital Interno na página eletrônica www.proacad.ufpe.br
11 a 21/12/2009 Período para o professor orientador informar no SIG@ a freqüência do mês de dezembro dos monitores
15/12/2009 a 15/01/2010

Período para os Coordenadores de Monitoria dos departamentos solicitarem no SIG@ monitores bolsistas e voluntários para
disciplinas ofertadas em 2010.1

22/12/2009 a 26/02/2010 Período para os Coordenadores de Monitoria informarem no SIG@ a avaliação dos relatórios de monitoria de 2009.2
16/01 a 07/02/2010 Operação interna PROACAD: autorização das monitorias solicitadas
24 a 29/01/2010 Matrícula acadêmica 2010.1
08 a 19/2/2010 Período para os Coordenadores de Monitoria cadastrarem no SIG@ os monitores selecionados
13 a 16/02/2010 Feriado - Carnaval
17/02/2010 Feriado-Cinzas
22/02/2010 Início das aulas 2010.1
22 a 26/02/2010

Período para os Coordenadores de Monitoria fazerem ajustes no SIG@ das solicitações de monitoria efetuadas no período
inicial

OBS: Orientações e detalhamento dos procedimentos na página da PROACAD

