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Anexo da Resolução nº 140/2019-CONSEPE, de 10 de setembro de 2019

CALENDÁRIO UNIVERSITÁRIO 2020

DATAS LIMITES DOS PERÍODOS LETIVOS

2020.1 2020.2 Verão 2021.1 2021.2

Início das aulas 17/02/2020 27/07/2020 04/01/2021 22/02/2021 02/08/2021

Término das aulas 04/07/2020 12/12/2020 30/01/2021 10/07/2021 18/12/2021

Consolidação final 11/07/2020 19/12/2020 01/02/2021 17/07/2021 23/12/2021

EVENTOS ACADÊMICOS

JANEIRO/2020
01 Confraternização Universal – Feriado Nacional.

02 e 03

Recesso de final de ano – Suspensão das atividades acadêmicas e administrativas,
preservando os serviços essenciais e as atividades acadêmicas indispensáveis.
Os setores poderão organizar o recesso de forma escalonada, conforme portaria
institucional a ser publicada.
O recesso deverá ser compensado na forma do inciso II do art. 44 da Lei no �.112, de 11 de
dezembro de 1990.

04 Processamento da matrícula do período letivo especial de férias de verão.

06 Dia de Santos Reis – Feriado Municipal em Natal.

07 INÍCIO DO PERÍODO LETIVO DE FÉRIAS DE VERÃO.

07 Início da vigência, no SIGAA, do período letivo 2020.1.

07 e 0� Matrícula extraordinária para o período letivo especial de férias de verão.

07 e 0� Recálculo dos alunos para a realização da matrícula 2020.1 e geração das listas de alunos aptos a
colar grau 2019.2, pela SINFO.

09 a 17 Solicitação de matrícula pelos alunos regulares e alunos especiais, no SIGAA, em componentes
curriculares para o período letivo 2020.1.

09 a 17 Período de implantação dos registros de permuta de turno, cadastro de ênfase e de estrutura
curricular, com vigência a partir de 2020.1, pela PROGRAD.

09 a 22 Análise, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitações de matrícula
em componentes curriculares dos alunos regulares, no SIGAA, para o período letivo 2020.1.

09 a 22
Deferimento, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitações de
matrícula em componentes curriculares dos alunos em Regime de Observação de Desempenho
Acadêmico (R.O.D.A.), no SIGAA, para o período letivo 2020.1.
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10 Data limite para postagem do Relatório Final de Docência Assistida no SIGAA pelos alunos de
pós-graduação em 2019.2.

13 a
2�/02

Prazo para realização das sessões de colação de grau coletivas dos concluintes do período letivo
2019.2.

20 a 22 Ajustes na oferta de vagas das turmas de componentes curriculares do período letivo 2020.1,
pelos departamentos e unidades acadêmicas especializadas.

23 e 24 Processamento da matrícula dos alunos regulares e alunos especiais (em mobilidade e em
complementação de estudos) do período letivo 2020.1.

27
Desligamento dos discentes relativo ao período 2019.2: por decurso de prazo máximo; por
abandono de curso, caracterizado por nenhuma aprovação; e por desempenho acadêmico
insuficiente.

Atividades programadas pelo Programa de Atualização Pedagógica (PAP).

JANEIRO/FEVEREIRO

Determi
nado
pelo
MEC

Inscrição no SiSU 2020.1.
Resultado da primeira chamada do SiSU 2020.1.

Cadastramento e matrícula dos alunos ingressantes SiSU 2020.1 – 1ª chamada.

Resultado da segunda chamada do SiSU 2020.1.

Cadastramento e matrícula dos alunos ingressantes SiSU 2020.1 – 2ª chamada

Divulgação da lista de espera do SiSU 2020.1.

Cadastramento e matrícula dos alunos ingressantes SiSU 2020.1 – Lista de espera.

FEVEREIRO/2020
01 TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO DE FÉRIAS DE VERÃO.

03 Último dia para consolidação, pelos docentes, das turmas oferecidas no período letivo especial
de férias de verão.

0� e 09 Manutenção nos Data Centers da UFRN (Sinfo, IMD e Instituto Internacional de Física).

10 a 14 Semana de Avaliação e Planejamento pelos departamentos e unidades acadêmicas.

14 Data limite para aprovação no Plenário do Departamento e Registro da Carga Horária
Docente no SIGAA em turmas de graduação.

17 INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 2020.1.

17 Início do período para solicitação, no SIGAA, de suspensão de programa para o período letivo
2020.1.

17 e 1� Solicitação de rematrícula dos alunos regulares e matrícula dos alunos especiais ordinários para
o período letivo 2020.1.
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17 a 20
Análise, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitações de
rematrícula em componentes curriculares dos alunos regulares, no SIGAA, para o período letivo
2020.1.

17 a 20
Deferimento, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitações de
rematrícula em componentes curriculares dos alunos em Regime de Observação de Desempenho
Acadêmico (R.O.D.A.), no SIGAA, para o período letivo 2020.1.

17 a 20
Deferimento, pelos departamentos, unidades acadêmicas especializadas ou coordenações, das
solicitações de matrícula em componentes curriculares dos alunos especiais ordinários, no
SIGAA, para o período letivo 2020.1.

17 a 22 Solicitação pelos alunos, no SIGAA, de turmas específicas para o período letivo 2020.1.

17 a 27
Análise pelos departamentos e unidades acadêmicas especializadas, no SIGAA, das solicitações
de turma específica para o período letivo 2020.1, com matrícula automática dos pedidos
deferidos.

19 e 20 Ajustes nas vagas das turmas do período letivo 2020.1, pelos departamentos e unidades
acadêmicas especializadas.

21 Processamento da rematrícula dos alunos regulares e da matrícula dos alunos especiais
ordinários.

24 Início do período para solicitação, no SIGAA, de trancamento de matrícula em turmas para o
período letivo 2020.1.

24 a
14/03 Matrícula extraordinária pelos alunos, no SIGAA, para o período letivo 2020.1.

24 2ª de Carnaval - Suspensão das atividades administrativas e acadêmicas.

25 3ª de Carnaval - Feriado Nacional

26 4ª de Cinzas - Suspensão das atividades administrativas e acadêmicas

Atividades programadas pelo Programa de Atualização Pedagógica (PAP).

MARÇO/2020

16 Data limite para submissão, no SIGAA, do plano de atuação na Docência Assistida a ser realizada
pelos alunos de pós-graduação em 2020.1.

27 Último dia para solicitação, no SIGAA, de trancamento de matrícula em turmas para o período
letivo 2020.1.

31 Prazo final para submissão de Projeto Pedagógico de Curso (PPC) para início de vigência em
2020.2.

Lançamento do edital para preenchimento de vagas residuais 2020.2.

ABRIL/2020
09 5ª Santa – Suspensão das atividades administrativas e acadêmicas.
10 6ª Santa – Feriado Nacional.
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11 Sábado de Aleluia - Suspensão das atividades administrativas e acadêmicas.

21 Dia de Tiradentes – Feriado Nacional.

Seminário ENADE na UFRN.

Atividades programadas pelo Programa de Atualização Pedagógica (PAP).

Processo seletivo para preenchimento de vagas residuais 2020.2.

MAIO/2020
01 Dia Mundial do Trabalho – Feriado Nacional.

01 a 31
Solicitação de alteração nas expressões de equivalência, pré-requisitos e correquisitos dos
componentes curriculares, no SIGAA, pelos departamentos, coordenações e unidades acadêmicas
especializadas, para vigência a partir de 2020.2.

01 a 31
Solicitação de alteração do número de avaliações dos componentes curriculares, por meio de ofício
eletrônico, pelos departamentos, coordenações e unidades acadêmicas especializadas, para vigência
a partir de 2020.2.

01 a 31
Período para envio à PROGRAD, pelas coordenações de curso, da proposta de oferta de vagas para
o SiSU, Reingresso de Segundo Ciclo, Processo Seletivo Específico, Aluno Convênio de
Graduação (PEC-G e Timor Leste) e Mobilidade Interna Voluntária, para o ano de 2021.

01 a 31 Período para envio à PROGRAD, pelas direções de centro e unidades acadêmicas especializadas,
das datas das solenidades de colação de grau dos concluintes do período letivo 2020.1.

0� Último dia para solicitação, no SIGAA, de suspensão de programa para o período letivo 2020.1.

11 a
05/06

Recebimento, pela PROGRAD, dos pedidos de cadastro de novos alunos especiais ordinários para
o período letivo 2020.2.

11 a
03/07

Decisão pelos departamentos e unidades acadêmicas especializadas quanto aos pedidos de cadastro
de novos alunos especiais ordinários para o período letivo 2020.2.

15
Último dia para matrícula dos alunos no SIGAA, pelas coordenações de curso, em atividades que
não formam turmas (Trabalho de Conclusão de Curso, Atividades Complementares, Estágio etc.)
referentes ao período letivo 2020.1.

1� Desligamento por abandono de curso, caracterizado por não efetivação de matrícula no período
letivo 2020.1.

22 Dia de Santa Rita de Cássia – Feriado Municipal em Santa Cruz.

Seminário de Pesquisa do CCSA.

Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão do CERES (SEPE/CERES).

Mostra de Profissões de Natal.

JUNHO/2020
01 a
20/06

Período para as coordenações de curso solicitarem, no SIGAA, a criação de turmas de componentes
curriculares para o período letivo 2020.2.

11 Corpus Christi – Feriado Nacional.
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15 a
03/07

Criação no SIGAA, pelos departamentos e unidades acadêmicas especializadas, das turmas de
componentes curriculares para o período letivo 2020.2.

22 Início do período para consolidação das turmas de componentes curriculares do período letivo
2020.1 pelos docentes.

22 a
17/07

Sugestão, pelos departamentos e unidades acadêmicas especializadas, de criação de eventuais
turmas de componentes curriculares para o período letivo 2020.2 que não tenham sido solicitadas
pelas coordenações.

24 Dia de São João – Feriado Municipal em Santa Cruz.

Semana de Meio Ambiente.

JULHO/2020
04 TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO 2020.1

04 Último dia para consolidação parcial, pelos docentes, das turmas de componentes curriculares do
período letivo 2020.1.

11 Último dia para consolidação final, pelos docentes, das turmas de componentes curriculares do
período letivo 2020.1.

11
Último dia para registro no SIGAA, pelas coordenações de curso, dos conceitos das atividades
que não formam turmas (Trabalho de Conclusão de Curso, Atividades Complementares, Estágio
etc.) referentes ao período letivo 2020.1.

12 a 15 Período para solicitação, via SIGAA, de suspensão de programa a posteriori referente ao período
2020.1.

12 a 1� 72ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC e CIENTEC
(Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura)

13 Início da vigência, no SIGAA, do período letivo 2020.2.

13 e 14 Recálculo dos alunos para a realização da matrícula 2020.2 e geração das listas de alunos aptos a
colar grau 2020.1, pela SINFO.

15 Último dia para envio à PROGRAD, pelas coordenações de curso, dos pedidos de permuta de
turno, cadastro de ênfase e de estrutura curricular, com vigência a partir de 2020.2.

15 a 20 Solicitação de matrícula dos alunos regulares e alunos especiais, no SIGAA, em componentes
curriculares para o período letivo 2020.2.

15 a 20 Período de implantação dos registros de permuta de turno, cadastro de ênfase e de estrutura
curricular, com vigência a partir de 2020.2, pela PROGRAD.

15 a 22 Análise, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitações de matrícula
em componentes curriculares dos alunos regulares, no SIGAA, para o período letivo 2020.2.

15 a 22
Deferimento, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitações de
matrícula em componentes curriculares dos alunos em Regime de Observação de Desempenho
Acadêmico (R.O.D.A.), no SIGAA, para o período letivo 2020.2.

16 a 1� Matrícula automática dos ingressantes 2020.2, cadastrados no SiSU 2020.1.
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21 e 22 Ajustes na oferta de vagas das turmas de componentes curriculares do período letivo 2020.2,
pelos departamentos e unidades acadêmicas especializadas.

23 e 24 Processamento da matrícula dos alunos regulares e alunos especiais (em mobilidade e em
complementação de estudos) do período letivo 2020.2.

26 Dia de Santana – Feriado Municipal em Currais Novos.

27 INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 2020.2

27 Data limite para postagem do Relatório Final de Docência Assistida no SIGAA pelos alunos de
pós-graduação em 2020.1.

27 Início do período para solicitação, no SIGAA, de suspensão de programa para o período letivo
2020.2.

27 a
1�/09

Prazo para realização das sessões de colação de grau coletivas dos concluintes do período letivo
2020.1.

27 a 2� Solicitação de rematrícula dos alunos regulares e matrícula dos alunos especiais ordinários, no
SIGAA, em componentes curriculares para o período letivo 2020.2.

27 a 29
Análise, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitações de
rematrícula em componentes curriculares dos alunos regulares, no SIGAA, para o período letivo
2020.2.

27 a 29
Deferimento, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitações de
rematrícula em componentes curriculares dos alunos em Regime de Observação de Desempenho
Acadêmico (R.O.D.A.), no SIGAA, para o período letivo 2020.2.

27 a 29
Deferimento, pelos departamentos, unidades acadêmicas especializadas ou coordenações, das
solicitações de matrícula em componentes curriculares dos alunos especiais ordinários, no
SIGAA, para o período letivo 2020.2.

27 a
01/0� Solicitação pelos alunos, no SIGAA, de turmas específicas para o período letivo 2020.2.

27 a
06/0�

Análise pelos departamentos e unidades acadêmicas especializadas, no SIGAA, das solicitações
de turma específica para o período letivo 2020.2, com matrícula automática dos pedidos
deferidos.

29 e 30 Ajustes nas vagas das turmas do período letivo 2020.2, pelos departamentos e unidades
acadêmicas especializadas.

29 Desligamento por decurso de prazo máximo no período 2020.1 e por abandono de curso,
caracterizado por nenhuma aprovação no período 2020.1.

29 Desligamento por desempenho acadêmico insuficiente no período 2020.1.

30 Festa da padroeira (Santana) – Feriado Municipal em Caicó.

31 Processamento da rematrícula dos alunos regulares e da matrícula dos alunos especiais.

31 Data limite para aprovação no Plenário do Departamento e Registro da Carga Horária Docente no
SIGAA em turmas de graduação.

Programa de Atualização Pedagógica (PAP) – Curso de atualização pedagógica, obrigatório para
professores em estágio probatório.
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AGOSTO/2020

04 Início do período para solicitação, no SIGAA, de trancamento de matrícula em turmas para o
período letivo 2020.2.

04 a 22 Matrícula extraordinária pelos alunos, no SIGAA, para o período letivo 2020.2.

11 Dia do Estudante – aulas e demais atividades acadêmicas regulares.

1� Data limite para submissão, no SIGAA, do plano de atuação na Docência Assistida a ser
realizada pelos alunos de pós-graduação em 2020.2.

29 e 30 Manutenção nos Data Centers da UFRN (Sinfo, IMD e Instituto Internacional de Física).

Lançamento do edital para preenchimento de vagas residuais 2021.1.

SETEMBRO/2020

04 Último dia para solicitação, no SIGAA, de trancamento de matrícula em turmas para o período
letivo 2020.2.

04 Prazo final para submissão de Projeto Pedagógico de Curso (PPC) para início de vigência em
2021.1.

07 Dia da Independência do Brasil – Feriado Nacional.

14 a 1� XXXI Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN - eCICT 2020 (FASE ONLINE)

Mostra de Profissões de Caicó, Currais Novos, Santa Cruz e Macaíba.

Atividades programadas pelo Programa de Atualização Pedagógica (PAP).

Processo seletivo para preenchimento de vagas residuais 2021.1.

Encontro Integrado dos Programas de Ensino (EIPE) na UFRN – Não há suspensão de aulas e
demais atividades acadêmicas, podendo haver substituição por participação no evento.

OUTUBRO/2020

01 a 31
Solicitação de alteração nas expressões de equivalência, pré-requisitos e correquisitos dos
componentes curriculares, no SIGAA, pelos departamentos, coordenações e unidades acadêmicas
especializadas, para vigência a partir de 2021.1.

01 a 31
Solicitação de alteração do número de avaliações dos componentes curriculares, por meio de
ofício eletrônico, pelos departamentos, coordenações e unidades acadêmicas especializadas, para
vigência a partir de 2021.1.

03 Dia dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu – Feriado Estadual.

12 Dia de Nossa Senhora Aparecida – Feriado Nacional.

15 Dia da Emancipação Política – Feriado Municipal em Currais Novos.

15 Dia do Professor – aulas e demais atividades acadêmicas regulares.

16 Último dia para solicitação, no SIGAA, de suspensão de programa para o período letivo 2020.2.

19 a
13/11

Recebimento, pela PROGRAD, dos pedidos de cadastro de novos alunos especiais ordinários para
o período letivo 2021.1.
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19 a
11/12

Decisão pelos departamentos e unidades acadêmicas especializadas quanto aos pedidos de
cadastro de novos alunos especiais ordinários para o período letivo 2021.1.

23
Último dia para matrícula dos alunos no SIGAA, pelas coordenações de curso, em atividades que
não formam turmas (Trabalho de Conclusão de Curso, Atividades Complementares, Estágio etc.)
referentes ao período letivo 2020.2.

26 a 30 XXXI Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN - eCICT 2020 (FASE
PRESENCIAL)

26 Desligamento por abandono de curso, caracterizado por não efetivação de matrícula no período
2020.2.

27 Dia da Emancipação Política – Feriado Municipal em Macaíba.

2� Dia do Servidor Público – Suspensão das atividades administrativas e acadêmicas (com
possibilidade de alteração da data de comemoração pelo Ministério do Planejamento).

Olimpíadas Universitárias.

Festival universitário da Canção.

NOVEMBRO/2020

01 a 31 Período para envio à PROGRAD, pelas direções de centro e unidades acadêmicas especializadas,
das datas das solenidades de colação de grau dos concluintes do período letivo 2020.2.

02 Dia de Finados – Feriado Nacional.

09 a 23 Período para os alunos sugerirem às coordenações de curso, no SIGAA, as turmas a serem
solicitadas para o período letivo de férias de verão.

09 a 2� Período para as coordenações de curso solicitarem, no SIGAA, criação de turmas de componentes
curriculares para o período letivo de férias de verão e período letivo 2021.1.

15 Dia da Proclamação da República – Feriado Nacional.

20 Dia Nacional da Consciência Negra (art. 79-B da LDB) – aulas e demais atividades acadêmicas
regulares.

21 Dia de Nossa Senhora da Apresentação – Feriado Municipal em Natal.

23 a
1�/12

Criação no SIGAA, pelos departamentos e unidades acadêmicas especializadas, das turmas de
componentes curriculares para o período letivo de férias de verão e período letivo 2021.1.

30 Início do período para consolidação das turmas de componentes curriculares do período letivo
2020.2, pelos docentes.

30 Dia da Emancipação Política – Feriado Municipal em Santa Cruz.

DEZEMBRO/2020
0� Dia de Nossa Senhora da Conceição – Feriado Municipal em Currais Novos e Macaíba.
12 TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO 2020.2.

12 Último dia para consolidação parcial, pelos docentes, das turmas de componentes curriculares do
período letivo 2020.2.
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14 a 1�
Sugestão, pelos departamentos e unidades acadêmicas especializadas, de criação de eventuais
turmas de componentes curriculares para o período letivo de férias de verão que não tenham sido
solicitadas pelas coordenações.

14 a
12/01

Sugestão, pelos departamentos e unidades acadêmicas especializadas, de criação de eventuais
turmas de componentes curriculares para o período letivo 2021.1 que não tenham sido solicitadas
pelas coordenações.

16 Dia da Emancipação Política – Feriado Municipal em Caicó.

19 Último dia para consolidação final, pelos docentes, das turmas de componentes curriculares do
período letivo 2020.2.

19
Último dia para registro no SIGAA, pelas coordenações de curso, em atividades que não formam
turmas (Trabalho de Conclusão de Curso, Atividades Complementares, Estágio etc.) referentes ao
período letivo 2020.2.

21 a 29 Solicitação de matrícula no SIGAA, pelos alunos regulares, para o período letivo especial de
férias de verão.

21 a
16/01

Período para solicitação, via SIGAA, de suspensão de programa a posteriori referente ao período
2020.2.

24 Véspera de Natal – Suspensão das atividades acadêmicas e administrativas.

25 Natal – Feriado Nacional.

2� a 30

Recesso de final de ano – Suspensão das atividades acadêmicas e administrativas,
preservando os serviços essenciais e as atividades acadêmicas indispensáveis.
Os setores poderão organizar o recesso de forma escalonada, conforme portaria
institucional a ser publicada.
O recesso deverá ser compensado na forma do inciso II do art. 44 da Lei no �.112, de 11 de
dezembro de 1990.

30 Processamento da matrícula do período letivo especial de férias de verão.

31 Véspera de Ano Novo – Suspensão das atividades acadêmicas e administrativas.

JANEIRO/2021
01 Confraternização Universal – Feriado Nacional.

04 e 05

Recesso de final de ano – Suspensão das atividades acadêmicas e administrativas,
preservando os serviços essenciais e as atividades acadêmicas indispensáveis.
Os setores poderão organizar o recesso de forma escalonada, conforme portaria
institucional a ser publicada.
O recesso deverá ser compensado na forma do inciso II do art. 44 da Lei no �.112, de 11 de
dezembro de 1990.

04 INÍCIO DO PERÍODO LETIVO DE FÉRIAS DE VERÃO.

04 Início da vigência, no SIGAA, do período letivo 2021.1.

04 e 05 Matrícula extraordinária para o período letivo especial de férias de verão.



10

04 e 05 Recálculo dos alunos para a realização da matrícula 2021.1 e geração das listas de alunos aptos a
colar grau 2020.2, pela SINFO.

06 Dia de Santos Reis – Feriado Municipal em Natal.

07
Último dia para envio à PROGRAD, pelas coordenações de curso, dos pedidos de permuta de
turno, cadastro de ênfase e de estrutura curricular, com vigência a partir de 2021.1.

07 a 15
Solicitação de matrícula pelos alunos regulares e alunos especiais, no SIGAA, em componentes
curriculares para o período letivo 2021.1.

07 a 20
Análise, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitações de matrícula
em componentes curriculares dos alunos regulares, no SIGAA, para o período letivo 2021.1.

07 a 20
Deferimento, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitações de
matrícula em componentes curriculares dos alunos em Regime de Observação de Desempenho
Acadêmico (R.O.D.A.), no SIGAA, para o período letivo 2021.1.

0� a 15 Período de implantação dos registros de permuta de turno, cadastro de ênfase e de estrutura
curricular, com vigência a partir de 2021.1, pela PROGRAD.

11
Data limite para postagem do Relatório Final de Docência Assistida no SIGAA pelos alunos de
pós-graduação em 2020.2.

14 a
26/02

Prazo para realização das sessões de colação de grau coletivas dos concluintes do período letivo
2020.2.

1� a 20 Ajustes na oferta de vagas das turmas de componentes curriculares do período letivo 2021.1, pelos
departamentos e unidades acadêmicas especializadas.

21 e 22 Processamento da matrícula dos alunos regulares e alunos especiais (em mobilidade e em
complementação de estudos) do período letivo 2021.1.

26
Desligamento dos discentes relativo ao período 2020.2: por decurso de prazo máximo; por
abandono de curso, caracterizado por nenhuma aprovação; e por desempenho acadêmico
insuficiente.

30 TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO DE FÉRIAS DE VERÃO.

FEVEREIRO/2021

01 Último dia para consolidação, pelos docentes, das turmas oferecidas no período letivo especial de
férias de verão.

0� a 12 Semana de Avaliação e Planejamento pelos departamentos e unidades acadêmicas.

22 INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 2021.1.

Programa de Atualização Pedagógica (PAP) – Curso de atualização pedagógica, obrigatório para
professores em estágio probatório.
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EVENTOS ADMINISTRATIVOS

FEVEREIRO

01 Abertura do prazo para recolhimento de Bens Móveis à Divisão de Patrimônio, da Diretoria de
Logística, para fins de desfazimento/alienação.

ABRIL

30 Último dia para recolhimento de Bens Móveis à Divisão de Patrimônio, da Diretoria de
Logística, para fins de desfazimento/alienação

AGOSTO

01 Abertura do prazo para recolhimento de Bens Móveis à Divisão de Patrimônio, da Diretoria
de Logística, para fins de desfazimento/alienação

OUTUBRO

30 Último dia para recolhimento de Bens Móveis à Divisão de Patrimônio, da Diretoria de
Logística, para fins de desfazimento/alienação.
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