UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CALENDÁRIO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVO 2011 – CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE - CARUARU
PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO – 2011.1
22/11/2010 a Período para recebimento, pela UFPE, de solicitações de estudantes de outras IFES interessados em
22/01/2011 participar do Programa de Mobilidade Acadêmica ANDIFES para 2011.1.
01/01/2011 Feriado – Confraternização Universal
05/01/2011 Último dia para o lançamento de notas 2010.2 no SIG@.
16/01/2011 Edital de Matrícula 2011.1
18 e 19/01/2011 Operação NTI: Preparação da Matrícula 2011.1.
21/01/2011 Último dia para entrega anual dos Diários de Frequência nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos.
23 a 31/01/2011 Matrícula on-line 2011.1
31/01/2011 Matrícula on-line 2011.1 – Retardatários – até as 16 horas.
01 a 03/02/2011 Ajuste de matrícula 2011.1 dos veteranos pelas Escolaridades/Coordenações de Cursos.
16/02/2011 Último dia para divulgação dos resultados das solicitações de Mobilidade Acadêmica ANDIFES 2011.1.
18 a 21/02/2011 Operação interna NTI & PROACAD: ajustes de matrícula dos veteranos .vs. ingressantes
21 a 28/02/2011

Período de matrícula, na Divisão do Corpo Discente da UFPE, dos estudantes aceitos para a Mobilidade
Acadêmica ANDIFES 2011.1.

22/02/2011 Operação Interna do NTI: Processamento das solicitações de matrícula 2011.1.
Operação Interna do NTI: início da emissão dos Diários de Frequência.
23/02/2011 Nota: Cada docente pode, através do SIG@, ter acesso ao Diário de Frequência e às Atas dos Exercícios
Escolares e do Exame Final, no formato PDF, dos componentes curriculares que leciona e imprimi-los.
27/02/2011 Edital para solicitação de Revalidação de Diplomas de Graduação obtidos no exterior.
Aula Magna 2011
28/02/2011
Início das aulas de 2011.1
Início da distribuição dos Diários de Frequência nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos.
28/02/2011 Nota: Cada docente pode, através do SIG@, ter acesso ao Diário de Frequência e às Atas dos Exercícios
Escolares e do Exame Final, no formato PDF, dos componentes curriculares que leciona e imprimi-los.
28/02 e 01/03/2011 Jornada de Recepção e Integração 2011.1
Jornada de Verificação de Matrícula 2011.1 – Estudantes Veteranos
1. Os estudantes devem verificar no SIG@ a definição da solicitação de sua matrícula feita no período de 23
a 31/01/2011. Aqueles que tiveram a solicitação de matrícula indeferida devem informar o motivo do
indeferimento (por ex. falta de vagas) ao Coordenador do Curso e solicitar as providências cabíveis. Se for o
caso, este aluno deve solicitar novamente a matrícula neste(s) componente(s) curricular(es) durante o
28/02 e 01/03/2011
período de correção e modificação de matrícula.
2.
Qualquer
dificuldade
encontrada,
o
estudante
deve,
urgentemente,
comparecer
à
Escolaridade/Coordenação de Curso ou à Divisão do Corpo Discente da UFPE e registrar seu pedido,
ficando com uma cópia do mesmo, com recibo do funcionário do local em que foi atendido. Persistindo a
dificuldade, comparecer imediatamente à Diretoria de Controle Acadêmico.
Jornada de Verificação de Matrícula – Estudantes Ingressantes 2011
1. Todos os ingressantes de 2011 devem verificar se foram remanejados da segunda para a primeira entrada
ou vice-versa.
2. Todos os ingressantes 2011.1 devem verificar se foram matriculados nos componentes curriculares
obrigatórios previstos de serem cursados no primeiro período acadêmico de seu curso de acordo com a
periodização especificada no perfil curricular do curso ao qual se encontra vinculado.
28/02 e 01/03/2011
3. A matrícula em componentes curriculares optativos que devem ser cursados pelo ingressante no primeiro
período acadêmico do curso só pode ser solicitada pelo interessado durante o período de correção e
modificação de matrícula.
4. Qualquer dificuldade encontrada, o ingressante deve, urgentemente, comparecer à
Escolaridade/Coordenação de Curso ou à Divisão do Corpo Discente da UFPE e registrar seu pedido,
ficando com uma cópia do mesmo, com recibo do funcionário do local em que foi atendido. Persistindo a
dificuldade, comparecer imediatamente à Diretoria de Controle Acadêmico.
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Período de Modificação e Correção de Matrícula 2011.1: Trancamento do Semestre, Matrícula Vínculo
e Cancelamento de Matrícula em componentes curriculares.
Operações possíveis no SIG@:
1. Para os alunos que solicitaram matrícula em algum componente curricular durante o período regular de
matrícula (23 a 31/01/2011) é permitido solicitar: matrícula em novos componentes curriculares, troca de
turma, cancelamento da matrícula em componentes curriculares, trancamento do semestre e matrícula
vínculo.
2. Para os alunos que não solicitaram matrícula em componentes curriculares durante o período regular de
matrícula (23 a 31/01/2011), só resta a possibilidade de solicitar trancamento do semestre, ou matrícula
vínculo, caso já tenham utilizado os 4 (quatro) trancamentos de semestre.
3. Para os ingressantes 2011.1 é permitido solicitar matrícula em novos componentes curriculares e
cancelamento da matrícula em componentes curriculares.
4. 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 frequência.
DURANTE ESTE PERÍODO O ESTUDANTE DEVE CONSULTAR NO SIG@ SE A SUA SOLICITAÇÃO FOI
28/02 a 15/03/2011
REGISTRADA. Não há possibilidade de registro de matrícula de forma retroativa.
Notas:
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 do semestre durante o primeiro ano de ingresso do
estudante na UFPE, a não ser por motivo considerado relevante e devidamente comprovado, conforme a
Resolução n° 03/2008 do Conselho Universitário.
3. Desde 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 dois semestres de matrícula vínculo, consecutivos ou não.
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 vínculo institucional com a
UFPE sem matrícula em disciplina, conforme a Resolução n° 03/2008 do Conselho Universitário.
4. Desligamento da UFPE
O estudante que não participar do período de solicitação de matrícula ou do período de modificação e
correção de matrícula será desligado da UFPE, conforme a Resolução n° 09/2009 do CCEPE.
05 a 08/03/2011 Feriado - Carnaval
09/03/2011 Feriado - Quarta-Feira de Cinzas
16 e 17/03/2011
18/03/2011

28/03/2011
21/04/2011
22/04/2011
23/04/2011
25/04 a 08/07/2011

Ajustes de matrícula referente ao Período de Correção e Modificação de Matrícula 2011.1 pelas
Escolaridades/Coordenações dos Cursos.
Operação Interna do NTI: processamento das solicitações realizadas durante o período de correção e
modificação de matrícula 2011.1.
Operação interna do NTI: início da emissão dos novos Diários de Frequência e das Atas do primeiro
exercício escolar.
Nota: Cada docente pode, através do SIG@, ter acesso ao Diário de Frequência e às Atas dos Exercícios
Escolares e do Exame Final, no formato PDF, dos componentes curriculares que leciona e imprimi-los.
Feriado – Tiradentes e Quinta – feira santa
Feriado - Paixão de Cristo
Não haverá aulas
Período da realização da oferta, no SIG@, de componentes curriculares para 2011.2 pelas
Escolaridades/Coordenações dos Cursos.

Período para recebimento, pela UFPE, de solicitações de estudantes de outras IFES interessados em
participar do Programa de Mobilidade Acadêmica ANDIFES para 2011.2.
05 e 06/05/2011 Jornada Pedagógica 2011
18/05/2011 Feriado Municipal– Fundação da Cidade de Caruaru
23/06/2011 Feriado - Corpus Christi

02/05 a 01/07/2011
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24/06/2011
25/06/2011
29/06/2011
07/07/2011
08 a 14/07/2011
17/07/2011
19/07/2011
20 e 21/07/2011
22/07/2011
23 a 29/07/2011
29/07/2011
30/07 a 03/08/2011
01 a 08/08/2011
04/08/2011

Feriado Estadual – São Joaõ
Não haverá aulas
Feriado Municipal – São Pedro
Último dia de aulas 2011.1
Período de realização dos exames finais
Edital de Matrícula 2011.2
Último dia para lançamento de notas no SIG@
Operação Interna do NTI: preparação da matrícula 2011.2.
Último dia para divulgação dos resultados das solicitações de Mobilidade Acadêmica ANDIFES 2011.2.
Matrícula on-line 2011.2
Matrícula on-line 2011.2 – Retardatários – até as 16 horas.
Ajuste de matrícula 2011.2 pelas Escolaridades/Coordenações de Cursos.
Período de matrícula, na Divisão do Corpo Discente da UFPE, dos estudantes aceitos para a Mobilidade
Acadêmica ANDIFES 2011.2.
Operação interna do NTI: processamento das solicitações de matrícula 2011.2.

Operação Interna do NTI: início da emissão dos Diários de Frequência.
05/08/2011 Nota: Cada docente pode, através do SIG@, ter acesso ao Diário de Frequência e às Atas dos Exercícios
Escolares e do Exame Final, no formato PDF, dos componentes curriculares que leciona e imprimi-los.
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23 a 29/07/2011 Matrícula on-line 2011.2
29/07/2011 Matrícula on-line 2011.2 – Retardatários – até as 16 horas
30/07 a 03/08/2011 Ajuste de matrícula 2011.2 pelas Escolaridades/Coordenações de Cursos.
Período de matrícula, na Divisão do Corpo Discente da UFPE, dos estudantes aceitos para a Mobilidade
01 a 08/08/2011
Acadêmica ANDIFES 2011.2.
04/08/2011 Operação Interna do NTI: processamento das solicitações de matrícula 2011.2.
Operação Interna do NTI: início da emissão dos Diários de Frequência.
05/08/2011 Nota: Cada docente pode, através do SIG@, ter acesso ao Diário de Frequência e às Atas dos Exercícios
Escolares e do Exame Final, no formato PDF, dos componentes curriculares que leciona e imprimi-los.
08/08/2011 Início das aulas de 2011.2
Início da distribuição dos Diários de Frequência nas Escolaridades/Coordenações dos Cursos.
08/08/2011 Nota: Cada docente pode, através do SIG@, ter acesso ao Diário de Frequência e às Atas dos Exercícios
Escolares e do Exame Final, no formato PDF, dos componentes curriculares que leciona e imprimi-los.
08 e 09/08/2011 Jornada de recepção e integração 2011.2
Jornada de Verificação de Matrícula 2011.2 – Estudantes Veteranos
1. Os estudantes devem verificar no SIG@ a definição da solicitação de sua matrícula feita no período de
23/07 a 29/07/2011. Aqueles que tiveram a solicitação de matrícula indeferida devem informar o motivo do
indeferimento (por ex. falta de vagas) ao Coordenador do Curso e solicitar as providências cabíveis. Se for o
08 e 09/08/2011 caso, este aluno deve solicitar novamente a matrícula neste(s) componente(s) curricular(es) durante o
período de correção e modificação de matrícula.
2.
Qualquer
dificuldade
encontrada,
o
estudante
deve,
urgentemente,
comparecer
à
Escolaridade/Coordenação de Curso ou à Divisão do Corpo Discente da UFPE e registrar seu pedido,
ficando com uma cópia do mesmo, com recibo do funcionário do local em que foi atendido. Persistindo a
dificuldade, comparecer imediatamente à Diretoria de Controle Acadêmico.
Jornada de Verificação de Matrícula 2011.2 – Estudantes Ingressantes 2011.2
1. Todos os ingressantes 2011.2 devem verificar se foram matriculados nos componentes curriculares
obrigatórios previstos de serem cursados no primeiro período acadêmico de seu curso de acordo com a
periodização especificada no perfil curricular do curso ao qual se encontra vinculado.
2. A matrícula em componentes curriculares optativos que devem ser cursados pelo ingressante no primeiro
08 e 09/08/2011 período acadêmico do curso, só pode ser solicitada pelo interessado durante o período de correção e
modificação de matrícula.
3. Qualquer dificuldade encontrada, o ingressante deve procurar a Escolaridade/Coordenação do Curso ou a
Divisão do Corpo Discente e registrar o seu pedido, ficando com uma cópia do mesmo, com recibo do
funcionário do local em que foi atendido. Persistindo a dificuldade, comparecer imediatamente à Diretoria de
Controle Acadêmico.
Período de Modificação e Correção de Matrícula 2011.2: 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 regular de
matrícula (23 a 29/07/2011) é permitido solicitar: matrícula em novos componentes curriculares, troca de
turma, cancelamento da matrícula em componente, trancamento de semestre e matrícula-vínculo.
2. Para aqueles que não solicitaram matrícula em componentes curriculares no período regular de matrícula
(23 a 29/07/2011), só resta a possibilidade de solicitar trancamento do semestre ou matrícula vínculo, caso já
08 a 18/08/2011 tenham utilizado os 4 (quatro) trancamentos de semestre.
3. Para os ingressantes 2011.2 é permitido solicitar matrícula em novos componentes curriculares e
cancelamento de matrícula em componentes curriculares.
4. 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 frequência.
DURANTE ESTE PERÍODO O ESTUDANTE DEVE CONSULTAR NO SIG@ SE A SUA SOLICITAÇÃO FOI
REGISTRADA. Não há possibilidade de registro de matrícula de forma retroativa.
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Notas:
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, conforme a
Resolução n° 03/2008 do Conselho Universitário.
3. Desde 2009.1 todo estudante da UFPE só poderá solicitar, via SIG@, trancamento por 4 (quatro)
08 a 18/08/2011 semestres, consecutivos ou não. Esgotada a possibilidade de trancamento do semestre, o estudante terá o
direito de solicitar apenas dois semestres de matrícula vínculo, consecutivos ou não.
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 vínculo institucional com a
UFPE sem matrícula em disciplina, conforme a Resolução n° 03/2008 do Conselho Universitário.
4. Desligamento da UFPE
O estudante que não participar do período de solicitação de matrícula ou do período de modificação e
correção de matrícula será desligado da UFPE, conforme a Resolução n° 09/2009 do CCEPE.
Ajustes de matrícula referente ao Período de Correção e Modificação de Matrícula 2011.2 pelas
19 a 22/08/2011
Escolaridades/Coordenações dos Cursos.
23/08/2011

Operação Interna do NTI: processamento das solicitações realizadas durante o período de correção e
modificação de matrícula 2011.2 pelas Escolaridades/Coordenações dos Cursos.

Operação interna NTI: início da emissão dos novos Diários de Frequência e das Atas do primeiro exercício
escolar.
02/09/2011
Nota: Cada docente pode, através do SIG@, ter acesso ao Diário de Freqüência e às Atas dos Exercícios
Escolares e do Exame Final, no formato PDF, dos componentes curriculares que leciona e imprimi-los.
07/09/2011
15/09/2011
16/09/2011
17/09/2011
07/10/2011 a
06/1/2012
12/10/2011
28/10/2011
29/10/2011
02/11/2011

Feriado - Dia da Independência
Feriado Municipal – N.S. das Dores (Padroeira de Caruaru)
Não haverá aulas
Não haverá aulas
Período da realização da oferta, no SIG@, de componentes curriculares para 2012.1 pelas
Escolaridades/Coordenações dos Cursos.
Feriado - Nossa Senhora Aparecida
Feriado - Dia do Servidor Público
Não haverá aulas
Feriados - Finados

11/11/2011 a Período para recebimento, pela UFPE, das solicitações de estudantes de outras IFES interessados em
20/01/2012 participar da MOBILIDADE ACADÊMICA ANDIFES 2012.1.
14/11/2011 Não haverá aulas
15/11/2011 Feriado - Proclamação da República
13/12/2011 Último dia de aulas 2011.2
14 a 20/12/2011 Período para realização dos exames finais
01/01/2012 Feriado - Confraternização Universal
06/01/2012 Último dia para lançamento de notas 2011.2 no SIG@
15/01/2012 Edital de Matrícula 2012.1
18 e 19/01/2012 Operação NTI: preparação para a matrícula 2012.1
22 a 30/01/2012 Matrícula on-line 2012.1
30/01/2012 Matrícula on-line 2012.1 - Retardatários - até as 16 horas
Último dia para a divulgação dos resultados das solicitações de Mobilidade Acadêmica ANDIFES
13/02/2012
2012.1
18 a 21/02/2012 Feriado - Carnaval
22/02/2012 Feriado - Quarta-Feira de cinzas
Período de matrícula, na Divisão do Corpo Discente da UFPE, dos estudantes aceitos para a
23 a 27/02/2012
Mobilidade Acadêmica ANDIFES 2012.1.
Aula Magna
27/02/2012
Início das aulas 2012.1

