MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

RESOLUÇÃO Nº 088/2007.

EMENTA: Aprova Calendário de Atividades Acadêmicas dos Programas de Pós-Graduação desta Universidade, para o ano
letivo de 2007.

O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da
Universidade Federal Rural de Pernambuco, no uso de suas atribuições estatutárias e considerando os
termos da Decisão Nº 80/2007 da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação deste Conselho, em sua I
Reunião Ordinária, realizada no dia 08 de fevereiro de 2007, exarada no Processo UFRPE Nº
23082.000840/2006,
R E S O L V E:
Art. 1º - Aprovar, em sua área de competência, o Calendário de
Atividades Acadêmicas dos Programas de Pós-Graduação “Stricto Sensu” desta Universidade, anexado a
presente Resolução, referente ao ano letivo de 2007, conforme consta no Processo acima mencionado.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
SALA DOS CONSELHOS DA UFRPE, em 14 de fevereiro de 2007.

PROF. VALMAR CORRÊA DE ANDRADE
= PRESIDENTE =

Confere com o original assinado pelo Reitor e arquivado nesta Secretaria Geral.

(ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 088/2007 DO CEPE).

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DOS
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO "STRICTO SENSU"
PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2007
MÊS

DATA

JANEIRO

01

Recesso escolar (Confraternização Universal).

12

Último dia para as Coordenações dos Programas enviarem à
CPPG/PRPPG* as avaliações dos alunos no segundo período
letivo/2006.
Último dia para as Coordenações dos Programas enviarem à
CPPG/PRPPG os processos dos ALUNOS ESPECIAIS selecionados
para o primeiro período letivo/2007.
Recesso escolar (Carnaval).
Último dia para a CPPG/PRPPG encaminhar ao DRCA** as avaliações
dos alunos do segundo período letivo/2006.
Último dia para a CPPG/PRPPG encaminhar ao DRCA os processos
dos ALUNOS ESPECIAIS selecionados para o primeiro período
letivo/2007.
Último dia para as Coordenações dos Programas encaminharem à
CPPG/PRPPG os projetos de dissertação ou tese, devidamente
aprovados pelos CCDs***, dos alunos que ingressaram no primeiro
período letivo/2006.

16

FEVEREIRO

18 a 20
26
26
28

05 e 06

EVENTO

MARÇO

30

Renovação de matrícula dos alunos regulares, matrícula dos
candidatos selecionados e matrícula de alunos especiais.
Aula inaugural e
Início das aulas do primeiro período letivo/2007.
Último dia para o aluno requerer acréscimo ou substituição de
disciplina
e
Último dia para as Coordenações encaminharem à CPPG/PRPPG a
relação dos alunos matriculados no primeiro período letivo/2007.

ABRIL

06

Recesso escolar (Paixão de Cristo).

MAIO

01

Recesso escolar (Dia do Trabalho).

12

*CPPG/PRPPG = Coordenadoria dos Programas de Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
**DRCA = Departamento de Registro e Controle Acadêmico
***CCDs = Colegiados de Coordenação Didática

(ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 088/2007 DO CEPE).

PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2007
MÊS

JUNHO

DATA

EVENTO

04

Data de início para solicitar ingresso na qualidade de ALUNO
ESPECIAL nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, para o
segundo período letivo/2007.
Recesso escolar (Corpus Christi).
Último dia para solicitar ingresso na qualidade de ALUNO ESPECIAL
nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, para o segundo
período letivo/2007.
Último dia para as Coordenações dos Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu fixarem o número de vagas oferecidas para o ano
letivo/2008.

07
22
29

06
16
20

Término das aulas do primeiro período letivo/2007.
Recesso escolar (Nossa Senhora do Carmo).
Último dia para as Coordenações encaminharem à CPPG/PRPPG os
processos dos ALUNOS ESPECIAIS selecionados para o segundo
período letivo/2007.
Último dia para a CPPG/PRPPG encaminhar ao DRCA os processos
dos ALUNOS ESPECIAIS selecionados para o segundo período
letivo/2007.

JULHO
27

SEGUNDO PERÍODO LETIVO DE 2007
MÊS

DATA

EVENTO

01 e 02

Renovação de matrícula de alunos regulares e matrícula de alunos
especiais para o segundo período letivo/2007.
Início das aulas do segundo período letivo/2007.
Último dia para as Coordenações encaminharem à CPPG/PRPPG os
resultados das avaliações dos alunos, referentes ao primeiro período
letivo/2007.
Data da publicação do Edital de Abertura do processo seletivo de
candidatos regulares aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
(Mestrado e Doutorado), para ingresso em 2008.
Último dia para o aluno requerer acréscimo ou substituição de
disciplina.
Último dia para a CPPG/PRPPG encaminhar ao DRCA as avaliações
dos alunos do primeiro período letivo/2007.

06
17

AGOSTO

26
30
31

(ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 088/2007 DO CEPE).

SEGUNDO PERÍODO LETIVO DE 2007
MÊS

DATA

EVENTO

03

Início da inscrição de candidatos regulares aos Programas de PósGraduação Stricto Sensu, para ingresso no primeiro período
letivo/2008.
Recesso Escolar (Independência).

SETEMBRO
07
12
17

OUTUBRO

24
29

02
15
21
NOVEMBRO
30

10
07
14
DEZEMBRO
21
24 e 25

Recesso escolar (Nossa Senhora Aparecida).
Encerramento da inscrição de candidatos regulares aos Programas de
Pós-Graduação Stricto Sensu para ingresso no primeiro período
letivo/2008.
Último dia para a CPPG/PRPPG enviar às Coordenações a
documentação dos candidatos regulares inscritos para seleção dos
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu.
Início do processo de seleção dos candidatos regulares aos
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu para ingresso no primeiro
período letivo/2008.
Recesso escolar (Dia de Finados).
Recesso escolar (Proclamação da República).
Término do processo de seleção dos candidatos regulares aos
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu para ingresso no primeiro
período letivo/2008.
Último dia para as Coordenações dos Programas homologarem os
resultados do processo de seleção de candidatos regulares aos
Programas de Pós-Graduação.
Data de início para solicitar ingresso na qualidade de ALUNO
ESPECIAL nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, para o
primeiro período letivo/2008.
Término das aulas do segundo período letivo/2007.
Último dia para as Coordenações dos Programas enviarem à
CPPG/PRPPG a documentação e relação dos candidatos regulares
aprovados na seleção, para ingresso no primeiro período letivo/2008.
Último dia para solicitar ingresso na qualidade de ALUNO ESPECIAL
nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, para o primeiro
período letivo/2008.
Recesso escolar (Natal).

(ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 088/2007 DO CEPE).

PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2008
MÊS

JANEIRO

DATA

EVENTO

01
07

Recesso escolar (Confraternização Universal).
Último dia para a CPPG/PRPPG encaminhar ao DRCA a
documentação dos candidatos regulares selecionados para ingresso
no primeiro período letivo/2008.

04 a 05
08

Recesso escolar (Carnaval).
Último dia para as Coordenações dos Programas enviarem à
CPPG/PRPPG as avaliações dos alunos no segundo período
letivo/2007.
Último dia para as Coordenações dos Programas enviarem à
CPPG/PRPPG os processos dos ALUNOS ESPECIAIS selecionados
para o primeiro período letivo/2008.
Último dia para a CPPG/PRPPG encaminhar ao DRCA as avaliações
dos alunos do segundo período letivo/2007.
Último dia para a CPPG/PRPPG encaminhar ao DRCA os processos
dos ALUNOS ESPECIAIS selecionados para o primeiro período
letivo/2008.

22
FEVEREIRO
22
29

03 e 04
07

MARÇO

10
21
31

Renovação de matrícula dos alunos regulares, matrícula dos
candidatos selecionados e matrícula de alunos especiais.
Último dia para as Coordenações dos Programas encaminharem à
CPPG/PRPPG os projetos de dissertação ou tese, devidamente
aprovados pelos CCDs, dos alunos que ingressaram no primeiro
período letivo/2007.
Aula inaugural e
Início das aulas do primeiro período letivo/2008.
Recesso escolar (Paixão de Cristo).
Último dia para o aluno requerer acréscimo ou substituição de
disciplina
e
Último dia para as Coordenações encaminharem à CPPG/PRPPG a
relação dos alunos matriculados no primeiro período letivo/2008.
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