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Este boletim tem por objetivo informar aos novos alunos da COPPE os
assuntos de seu interesse bem como complementar as informações do
catálogo geral, www.coppe.ufrj.br/coppe/catalogo.htm, além daquelas
específicas de cada Programa, divulgadas pelas Coordenações.
Os Programas e suas Coordenações são as unidades acadêmicoadministrativas básicas, às quais os estudantes devem se reportar em
primeira instância. Assim, questões sobre procedimentos de matrícula,
elenco de disciplinas oferecidas e organização dos estudos, avaliação
e distribuição de bolsas de demanda social (CAPES ou CNPq) devem ser
obtidas junto aos Coordenadores e às Secretarias Acadêmicas dos
Programas.
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:::

AOS NOVOS ALUNOS

Prezados Alunos
Bem vindos à COPPE!
Nesta ocasião é oportuno enfatizar que a COPPE tem por objetivo e
responsabilidade a busca da excelência no padrão de ensino e pesquisa
nas diferentes áreas da Engenharia nas quais atua. Na avaliação CAPES
concluída em 2010, referente ao triênio 2007-2009, a COPPE obteve
nota sete para seis de seus doze programas, nota seis para cinco
Programas e nota cinco para um Programa, confirmando a excelência
de sua atuação.
Neste sentido a Direção da COPPE tem se empenhado para prover os
meios para que esse objetivo seja alcançado e mantido. Novos
laboratórios tem sido construídos e equipados nos últimos anos com
o objetivo de manter a COPPE sempre atualizada.
A COPPE vem enfrentando novos desafios, tem feito parcerias e
convênios com empresas de renome internacional com o objetivo de
viabilizar o desenvolvimento de novos métodos e técnicas na área das
Engenharias.
A COPPE tem firmado acordos com várias instituições de pesquisa
internacionais, sendo a mais recente a criação do Centro Brasil-China, em
Beijing, em cooperação com a Universidade de Tsinghua.
Neste contexto, a interdisciplinariedade tem caracterizado a atuação de
nossa Instituição nos últimos anos. Essa interdisciplinariedade tem
gerado um efeito sinergético importante na produção de novos e
importantes resultados.
Estamos trabalhando para lançar neste ano de 2013 o edital de seleção
de alunos para admissão em 2014 em um novo Programa da COPPE:
Programa de Engenharia da Nanotecnologia.
Portanto esperamos que juntos, alunos, professores e funcionários
técnicos e administrativos, cientes de nossas responsabilidades,
possamos vencer desafios e desenvolver com determinação, eficiência
e harmonia as nossas atividades de ensino e pesquisa.
Esta publicação visa lhes fornecer as principais informações gerais
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sobre a COPPE. A Secretaria do seu Programa poderá lhes fornecer
informações adicionais. Recomendamos fortemente que os alunos
procurem se informar sobre as normas acadêmicas, pelas quais
serão regidas as suas atividades. Estas normas encontram-se na
página da COPPE: http://www.coppe.ufrj.br/ensino/cpgp.html.
Caso queiram contactar diretamente a Diretoria Acadêmica, utilizem
o correio eletrônico: subdirac@adc.coppe.ufrj.br ou dirijam-se à sala G103.
Sugerimos também que procurem se informar sobre a representação
de alunos em seu Programa, para que através dela suas críticas e
sugestões sejam devidamente encaminhadas aos Colegiados
competentes.
Sucesso em suas atividades na COPPE!
Diretoria da COPPE
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:::

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Reitor
Carlos Antônio Levi da Conceição
Vice-Reitor
Antônio José Ledo Alves da Cunha
Pró-reitora de Graduação PR1
Angela Rocha dos Santos
Pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa PR2
Débora Foguel
Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento PR3
Carlos Rangel Rodrigues
Pró-reitor de Pessoal PR4
Roberto Antônio Gambine Moreira
Pró-reitora de Extensão PR5
Pablo Cesar Benetti
Decano do Centro de Tecnologia
Walter Issamu Suemitsu

:::

COPPE
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA

Diretor
Luiz Pinguelli Rosa
Vice-Diretor
Aquilino Senra Martinez
Diretor de Assuntos Acadêmicos
Edson Hirokazu Watanabe
Diretor de Planejamento e Administração
Guilherme Horta Travassos
Diretor de Tecnologia e Inovação
Segen Farid Estefen
Diretor Adjunto de Tecnologia e Inovação
José Carlos Costa da Silva Pinto
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:::

PROGRAMAS

Engenharia Biomédica - Bloco H sala 327 | tel. 2562-8631
Jurandir Nadal - Coordenador
Alexandre Augusto Jacobina - Chefe de Secretaria
Engenharia Civil - Bloco B sala 101 | tel. 2562-8461
Fernando Luiz Bastos Ribeiro - Coordenador
Wilma Corrêa de Almeida - Chefe de Secretaria
Elizabeth Cornélio - Secretaria Acadêmica
Engenharia Elétrica - Bloco H sala 321 | tel. 2562-8628
Antônio Carlos Ferreira - Coordenador
Rosa Maria Fontes - Chefe de Secretaria
Daniele Cristina Oliveira da Silva - Secretaria Acadêmica
Engenharia Mecânica Bloco G sala 204 | tel. 2562-8367
Fernando Pereira Duda - Coordenador
Tatiana M. C. Bernardo - Chefe de Secretaria
Vera Lúcia P. S. Noronha - Secretaria Acadêmica
Engenharia Metalúrgica Bloco F sala 210 | tel. 2562-8540
Achilles Junqueira Bourdot Dutra - Coordenador
Maria Célia Garcez da Fonseca - Chefe de Secretaria
Francisco de Assis Lima de Souza Jr. - Secretaria Acadêmica
Engenharia Nuclear Bloco G sala 206 | tel. 2562-8436
Su Jian - Coordenador
Tania Regina M. Morais - Chefe de Secretaria
Josevalda Laranjeira Noronha - Secretaria Acadêmica
Engenharia Oceânica Bloco C sala 203 | tel. 2562-8732
Theodoro Antoun Netto - Coordenador
Planejamento Energético Bloco C sala 211 | tel. 2562-8760
Marcos Aurélio Vasconcellos de Freitas - Coordenador
Simone B. Vedovi - Chefe de Secretaria
Sandra Bernardo dos Reis - Secretaria Acadêmica
Engenharia de Produção - Bloco F sala 103 | tel. 2562-7046
Samuel Jurkiewicz - Coordenador
Cleudete Barbosa Lima - Chefe de Secretaria
Roberta de Mattos Arruda - Secretaria Acadêmica
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Engenharia Química - Bloco G sala 115 | tel. 2562-8304
Paulo Laranjeira da Cunha Lage - Coordenador
Rosana Mello Forte da Silva - Chefe de Secretaria
Vera Lúcia Silva Cruz - Secretaria Acadêmica
Engenharia de Sistemas e Computação Bloco H sala 319 | tel. 2562-8673
Geraldo Zimbrão da Silva - Coordenador
Cláudia Helena Prata - Chefe de Secretaria
Josefina Solange Silva Santos - Secretaria Acadêmica
Engenharia de Transportes - Bloco H sala 106 | tel. 2562-8131
Márcio de Almeida D’Agosto - Coordenador
Jane Corrêa de Souza - Chefe de Secretaria
Ieda Elizabete Borges Viot - Secretaria Acadêmica

:::

DIRETORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS

Bloco G sala 103 | telefones 2562-7059 e 2562-7060
Horário: segunda a sexta - 8:00h às 16:30h

Denise Schwartz Cupolillo
Carla de Souza de Almeida
Douglas da Conceição Marins
Seção de Registro
Bloco G sala 108 | telefones 2562-8329 e 2562-8330
Horário: segunda a sexta - 8:00h às 16:00h

Carmen L. S. Simões Rossi
Lucas do Nascimento de Souza
Josenildo Gomes de Moura
Thiago Ricardo Barbosa
Solange Coelho de Oliveira
Sonia Conceição S. Malvar
Suzanne Garcia de Sant’Ana
Vera Lúcia de Abreu Neves
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:::

A COPPE NO CENTRO DE
TECNOLOGIA (CT) DA UFRJ

A COPPE (Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa
de Engenharia) é a unidade do Centro de Tecnologia (CT) da UFRJ
responsável pela pós-graduação em Engenharia na UFRJ. Integram
também o CT a Escola Politécnica, a Escola de Química e o Instituto de
Macromoléculas. Além de interagir com estas unidades, a COPPE
mantém também laços acadêmicos com unidades de outros Centros da
UFRJ, como os Institutos de Matemática, de Física, e de Geociências,
todos do CCMN (Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza),
Faculdade de Medicina e Hospital Universitário, do CCS (Centro de
Ciências da Saúde), todos localizados no campus universitário da Ilha
do Fundão.
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:::

ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA

A COPPE tem seus cursos organizados em períodos acadêmicos
trimestrais. Sendo três períodos de treze semanas e um de sete
semanas (4º período).
O calendário referente ao ano letivo corrente está anexo a este
informativo. Este também inclui atividades normais no seu 4º período
(janeiro/fevereiro). O calendário acadêmico incorpora as datas-limites
para alterações de regimes de estudo, inscrição em disciplina, etc.

:::

ORIENTAÇÃO ACADÊMICA

Todo aluno da COPPE tem como orientador acadêmico um docente do
Programa no qual foi aceito, a fim de assisti-lo em todos os assuntos
referentes à escolha de disciplinas e a organização de um programa de
estudos. Quando o aluno passar da condição de inscrito ao M.Sc. ou D.Sc.
à condição de candidato ao M.Sc. ou D.Sc., seu programa de trabalho será
então dirigido pelo orientador de dissertação ou tese.

:::

BOLSAS

As bolsas de estudos de mestrado e de doutorado (CAPES
e CNPq) são concedidas através dos próprios Programas onde os alunos
realizarão seus estudos. A duração das bolsas é de 24 meses para o
mestrado e 48 meses para o doutorado.
Obs.: Informamos que usualmente os órgãos financiadores pagam a
maioria das bolsas referentes ao mês de março juntamente com o
pagamento referente às bolsas do mês de abril, devido a problemas de
natureza operacional e orçamentária.

:::

AVALIAÇÃO

De acordo com a regulamentação vigente, o aproveitamento em cada
disciplina é avaliado através de provas, exames, seminários
e trabalhos acadêmicos, mediante os conceitos A, B, C ou D. São
considerados aprovados os alunos que lograrem os conceitos A, B ou
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C em determinada disciplina. O aproveitamento em um determinado
período acadêmico é avaliado pelo coeficiente de rendimento escolar
(CR), calculado pela média ponderada das notas equivalentes aos
conceitos, tendo como pesos o número de horas-aula das respectivas
disciplinas.

:::

PATENTE

A COPPE está estimulando que os alunos apresentem registro de
patentes ou software como resultado de suas dissetações ou teses.

:::

PUBLICAÇÃO

Alunos de doutorado devem submeter um artigo a uma Revista
indexada (Journal of Citation Report) para poder defender.

:::

CONCEITO E NOTA EQUIVALENTE

As disciplinas na COPPE são avaliadas com conceitos A, B, C e D e a
correspondência com notas é dada a seguir:
A (Excelente) = 3,0,
B (Bom) = 2,0,
C (Regular) = 1,0 e
D (Deficiente) = ZERO.
Conforme a regulamentação da COPPE, o CR acumulado ao final da fase
de disciplinas igual ou superior a 2,0 (dois) é uma das condições para se
passar da condição de Inscrito ao Mestrado ou Doutorado à condição de
Candidato ao Mestrado ou Doutorado.
É importante que o aluno se informe sobre os regulamentos adicionais de
cada Programa quanto ao aproveitamento acadêmico, que podem ser
mais restritivos do que este, assim como os casos excepcionais.
O aluno tem um prazo máximo de dois anos para passar a candidato
ao mestrado e três anos para obter o grau de Mestre a partir da data
em que iniciou suas atividades na COPPE. No caso do doutorado, o aluno
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tem um prazo de três anos para passar a candidato ao doutorado, e um
total de cinco anos para obter o grau de Doutor, a partir do início de suas
atividades na COPPE.
Recomenda-se fortemente a leitura da Regulamentação dos Cursos
(http://www.coppe.ufrj.br/ensino/cpgp.html) para uma visão mais
completa dos procedimentos de admissão, controle escolar e concessão
de graus, incluindo o número de horas-aula necessárias para alcançar
cada etapa.
A Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa (CPGP) é a responsável pela
aplicação das normas acadêmicas na COPPE. Várias decisões que
interessam diretamente ao corpo discente são tomadas por essa
Comissão que também serve como interface acadêmica entre a COPPE
e Conselho de Ensino para Graduados e Pesquisa (CEPG), um dos três
Conselhos Superiores da UFRJ. Suas atribuições e constituição estão
detalhadas em: www.coppe.ufrj.br/ensino/cpgp.html.

:::














BIBLIOTECAS

Biblioteca Central
Bloco B, 2ºandar, tels. 2562-7291 e 2562-7304;
Biblioteca do IMA, tels. 2562-7229 e 2562-8100;
Biblioteca do Bloco H
Bloco H, 3º andar;
Biblioteca da Escola de Química
Bloco E, sala 210, tel. 2562-7649;
Biblioteca do Programa de Planejamento Energético
Bloco C, tel. 2562-8771;
Biblioteca de Obras Raras
Bloco A, térreo, tel. 2562-7445;
Biblioteca do Instituto de Matemática
Bloco C, térreo, tels. 2562-7397.

A Biblioteca Central do Centro de Tecnologia está situada no Bloco B,
2° andar e funciona de 2ª a 6ª feira das 8h00 às 18h00. O seu acervo
está voltado basicamente para Ciência e Tecnologia. Aos seus usuários
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são oferecidos os seguintes serviços locais e remotos via rede: consulta
local; empréstimo domiciliar; reserva para empréstimo; empréstimo
entre bibliotecas; serviço de acesso às bases de dados, via Internet;
pesquisa bibliográfica em CD ROM (bases de dados assinadas pela
biblioteca); COMUT on line; serviço de cópias (com operador e autoserviço); consulta às microfichas do catálogo coletivo nacional de
periódicos; consulta às microfichas do catálogo coletivo de anais de
Eventos; solicitação de cópias de artigos no exterior (BLDSC).
Para o usuário inscrito, a Biblioteca oferece o empréstimo domiciliar
de livros e periódicos, que varia em prazo e em número, dependendo
da categoria (professores do CT, alunos de graduação e pós-graduação
do CT, pesquisadores do CT, professores e alunos de outros centros da
UFRJ, além de funcionários técnicos administrativos da UFRJ).
A Biblioteca dispõe de acesso à Biblioteca Virtual do Centro de
Tecnologia, com todos os computadores ligados na rede da biblioteca,
operando exclusivamente com o software ALEPH. Possui também
acesso ao Sistema de Periódicos da CAPES (Site: www.periodicos.
capes.gov.br).
O acervo de todas as bibliotecas do Centro de Tecnologia (Central e
Setoriais), além de estar ligado à rede ALEPH do SIBI/UFRJ, está também
disponibilizado no servidor próprio do Centro, localizado na Biblioteca
Virtual, utilizando o mesmo software ALEPH.

:::

ACESSO À INTERNET

A COPPE está integrada à Internet. O acesso à rede pode ser feito a
partir dos computadores conectados às redes locais dos Programas,
Laboratórios e áreas comuns. O aluno receberá de seu Programa uma
conta de uso pessoal. É responsabilidade do aluno garantir a correta
utilização desta conta, que é voltada exclusivamente para apoiar as
atividades do aluno na COPPE e na UFRJ, permitindo seu acesso a
facilidades tais como bibliotecas digitais, computadores de alto
desempenho, sistemas de informação academicos, dentre outros. Esta
mesma conta permite o acesso à internet através das redes sem fio
instaladas nas áreas comuns dos Programas ou pela rede COPPE_WiFi,
havendo disponibilidade de sinal.
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:::

RECURSOS COMPUTACIONAIS

Os Programas da COPPE possuem recursos computacionais próprios.
Além disso, a COPPE possui computador de alto desempenho instalado
no Núcleo de Computação de Alto Desempenho (NACAD). Os
computadores são dois clusters SGI ALTIX. Diversos softwares de
terceiros estão disponíveis para os usuários. Maiores informações em
http://www.nacad.ufrj.br.

ACESSO A SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO PAÍS
A COPPE está ligada à Rede Rio e à Rede Nacional de Pesquisa (RNP)
o que permite a qualquer usuário o acesso a recursos computacionais
do país, incluindo-se por exemplo os supercomputadores do SINAPAD
(Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho).

LIVRARIAS
No Centro de Tecnologia existem livrarias (no Bloco A) que comercializam
publicações diversificadas em inúmeras áreas.

TRANSPORTES
Linha
111 C
113 C
322
324
326
328
386
485
486
634
663
696
696 A
634 A
905
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Destino
Central / Caxias
Caxias / Cidade Universitária
Castelo / Ribeira
Castelo / Ribeira
Castelo / Bancários
Castelo / Bananal
Anchieta / Cidade Universitária
Penha / Praça General Osório
Cidade Universitária / Praça General Osório / Av. Brasil
Saens Peña / Freguesia
Méier / Fundão
Méier / Praia do Dendê
Del Castilho (Metrô) / Cidade Universitária
Del Castilho (Metrô) / Cidade Universitária
Bonsucesso / Cidade Universitária
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945 Pavuna / Hospital Universitário
956 B Penha (IAPI) / Hospital Universitário
761 D Charitas / Galeão (Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim)
Linhas de ônibus que possuem parada na Passarela do Hospital
Universitário
Linha
322
324
326
328
410 T
415 T
420 T
634
696
901
910
914
915
S-05
S-06
S-07

Destino
Castelo / Ribeira
Castelo / Ribeira
Castelo / Bancários
Castelo / Bananal
São João de Meriti / Barra da Tijuca
Caxias / Barra da Tijuca
Mesquita / Barra da Tijuca
Saens Peña / Freguesia
Méier / Praia do Dendê
Bonsucesso / Bananal
Madureira / Bananal
Vigário Geral / Freguesia
Bonsucesso / Galeão (Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim)
Bangu / Cidade Universitária
Cidade de Deus / Cidade Universitária
Campo Grande / Cidade Universitária

RESTAURANTES
A Associação de Assistência Alimentícia do Centro de Tecnologia (AAA/
CT), sociedade do tipo cooperativa sem fins lucrativos, mantém em
funcionamento um restaurante no Bloco H do CT.
Há, também, lanchonetes e trailers espalhados pelo CT que oferecem
refeições a preços módicos, assim como um restaurante no CT2.
Ao lado do prédio da Escola de Educação Física e Desportos (EEFD) está
o Restaurante Universitário Central (RU), e na Faculdade de Letras existe
o Refeitório Satélite da Letras.
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:::

HORÁRIOS

Os setores administrativos da COPPE funcionam das 8h00 às 16h30.
Cada Programa tem normas próprias para a permanência de alunos fora
deste horário. Em particular, e por questões de segurança, alunos que
desejarem permanecer após as 18h30 ou nos feriados, sábados e
domingos devem requisitar autorização expressa do Coordenador do
Programa, já que nestes períodos o acesso ao CT é restrito, sendo
monitorado por um serviço de segurança (telefone 2562-7327).

:::

ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS

A COPPE tem patrocinado há alguns anos, o Coral da COPPE, que propicia
a toda a comunidade atividades de descontração, através do canto,
reunindo-se todas as quartas-feiras, de 12h00 às 13h30, no Auditório da
Geotecnia. Informações com GRH, tels. 2562-8333 e 2562-8334.
As atividades esportivas na UFRJ são coordenadas pela Escola de
Educação Física e Desportos. Há diversas modalidades esportivas e
instalações, incluindo-se musculação, futebol, voleibol e natação, abertas
a alunos de pós-graduação.
REPRESENTAÇÃO DISCENTE
Para encaminhamento de discussão de questões de seu interesse, os
alunos da COPPE tem representação nas várias instâncias de decisão da
COPPE ou seja: nos colegiados dos Programas, no Conselho de
Coordenação, na Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa, assim como
no Conselho Deliberativo. O CRAC (Conselho de Representantes dos
Alunos da COPPE) fica localizado no prédio do Setor de Manutenção da
COPPE.

:::

NAS SECRETARIAS DOS PROGRAMAS
Nas Secretarias dos programas o aluno pode:






Obter Histórico Escolar;
Fazer inscrição on line;
Fazer inscrição em disciplinas (AID) on line;
Trancar, reabrir e cancelar matrícula;
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Obter formulários de bolsas;
Obter declarações;
Retificar dados pessoais;
Obter carteira de estudante;
Pedir transferência de disciplinas;
Obter informações acadêmicas;

Observações importantes:
1) A inscrição em disciplinas deve ser feita a cada período diretamente
na página do SIGA (http://www.intranet.ufrj.br) caso o aluno não faça
matrícula em um período esta será automaticamente cancelada.
2) O aluno da COPPE pode se inscrever e cursar disciplinas fora do
Programa em que está matriculado.
3) O aluno pode conferir a sua inscrição em disciplina através da CRID
(Confirmação de Inscrição de Disciplina) disponível no SIGA.
4) O prazo máximo para que o aluno de mestrado obtenha sua
candidatura é de 2 anos (complete a carga horária e seja aprovado no
exame de qualificação) a partir de sua matrícula na COPPE.
5) O prazo máximo para defesa de dissertação de mestrado é de 3 anos
a partir da matrícula do aluno na COPPE.
6) O prazo máximo para que o aluno de doutorado obtenha a sua
candidatura é de 3 anos (complete a carga horária e seja aprovado no
exame de qualificação) a partir de sua matrícula na COPPE.
7) O prazo para a defesa de tese de doutorado é de 5 anos a partir
de sua matrícula na COPPE.
8) O aluno que obtiver conceito “D” em mais de uma disciplina terá a
sua matrícula cancelada.
9) Alunos com coeficiente de rendimento insuficiente ou com prazos
para a candidatura ou defesa de tese/dissertação vencidos terão as
suas matrículas canceladas.

:::

NA SEÇÃO DE REGISTRO
Na Seção de Registro o aluno deve:



Depositar cópia e arquivo da tese/dissertação (15 dias antes da defesa
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para mestrado e 21 dias para doutorado);
 Entregar a versão definitiva da tese/dissertação, em papel e meio
digital (.pdf).
 Retirar o diploma após a conclusão do curso.

:::

EMERGÊNCIA

Em caso de emergência (incêndio ou acidente) ligar para a Brigada de
Incêndio CT/COPPE no telefone 2562-7777, Bloco I sala 111.
Se o problema for de segurança, ligar para Divisão de Segurança da
Prefeitura da UFRJ, DISEG, no telefone 2598-1900.
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Feriados

9. Concordância do pedido de alteração de inscrição
em disciplina - AID
10. Efetivação de alteração do pedido de inscrição (Divisão de Ensino - PR2)
11. Pedido de trancamento de inscrição em disciplina
(Desistência de inscrição)
12. Concordância do pedido de trancamento de inscrição
em disciplina
13. Efetivação do trancamento do pedido de inscrição (Div. de Ensino - PR2)
14. Término das atividades
15. Notas - Pautas de graus e frequência
29/03/2013 Paixão
22/04/2013 Recesso
23/04/2013 São Jorge
01/05/2013 Dia do Trabalho
30/05/2013 Corpus Christi
31/05/2013 Recesso

25/03/2013
de 26/03/2013 a
29/03/2013
de 30/03/2013 a
05/04/2013
08/04/2013
de 09/04/2013 a
12/04/2013
de 13/04/2013 a
26/04/2013
29/04/2013
07/06/2013
de 08/06/2013 a
21/06/2013

7. Efetivação do pedido de inscrição (Divisão de Ensino - PR2)
8. Pedido de alteração de inscrição em disciplina - AID

6. Concordância do pedido de inscrição em disciplina

4. Trancamento de matrícula
5. Pedido de inscrição em disciplinas

3. Previsão de turmas

11/03/2013
de 02/03/2013 a
29/03/2013
de 21/01/2013 a
22/02/2013
até 15/04/2013
de 02/03/2013 a
15/03/2013
de 16/03/2013 a
22/03/2013

1º Período

1. Início de atividades
2. Rematrícula de matrícula trancada (destrancamento de matrícula)

Atos Acadêmicos

01/07/2013
de 02/07/2013 a
05/07/2013
de 06/07/2013 a
12/07/2013
15/07/2013
de 16/07/2013 a
19/07/2013
de 20/07/2013 a
26/07/2013
29/07/2013
13/09/2013
de 14/09/2013 a
27/09/2013

17/06/2013
de 08/06/2013 a
05/07/2013
de 13/05/2013 a
31/05/2013
até 22/07/2013
de 08/06/2013 a
21/06/2013
de 22/06/2013 a
28/06/2013

2º Período

15/01/2014
de 16/01/2014 a
17/01/2014
de 18/01/2014 a
21/01/2014
22/01/2014
de 23/01/2014 a
27/01/2014
de 28/01/2014 a
30/01/2014
31/01/2014
07/03/2014
de 08/03/2014 a
21/03/2014

06/01/2014
de 21/12/2013 a
17/01/2014
de 25/11/2013 a
13/12/2013
até 03/02/2014
de 21/12/2013 a
10/01/2014
de 11/01/2014 a
14/01/2014

4° Período

28/10/2013
20/01/2014 São Sebastião
Dia do Funcionário Público
03 e 04/03/2014
15/11/2013 Procl. República
Carnaval
20/11/2013 Consc. Negra
05/03/2014 Cinzas
25/12/2013 Natal
06 e 07/03/2014
Recesso
01/01/2014 Confr. Universal

07/10/2013
de 08/10/2013 a
11/10/2013
de 12/10/2013 a
18/10/2013
21/10/2013
de 22/10/2013 a
25/10/2013
de 26/10/2013 a
01/11/2013
04/11/2013
20/12/2013
de 21/12/2013 a
17/01/2014

23/09/2013
de 14/09/2013 a
11/10/2013
de 19/08/2013 a
06/09/2013
até 21/10/2013
de 14/09/2013 a
27/09/2013
de 28/09/2013 a
04/10/2013

3° Período
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