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CALENDÁRIOUNIVERSITÁRIO 2017 

 

 DATAS LIMITES DOS PERÍODOS LETIVOS 

 2017.1 2017.2 Verão 2018.1 2018.2 

Início das aulas 13/02/2017 24/07/2017 08/01/2018 19/02/2018 30/07/2018 

Término das aulas 01/07/2017 09/12/2017 02/02/2018 07/07/2018 15/12/2018 

Consolidação final 08/07/2017 16/12/2017 03/02/2018 14/07/2018 22/12/2018 

 

 

 

 

EVENTOS ACADÊMICOS 

 

JANEIRO/2017 

01 Confraternização Universal – Feriado Nacional. 

02 INÍCIO DO PERÍODO LETIVO DE FÉRIAS 2016.4. 

05 
Último dia para registro no SIGAA, pelas coordenações de curso, dos conceitos das atividades 

que não formam turmas (TCC, ACC,Estágioetc.) referentes ao período letivo 2016.2. 

05 
Último dia para as coordenações de curso regularizarem a situação dos concluintes do período 

letivo 2016.2 no SIGAA. 

05 

Último dia para remessa à PROGRAD, pelas coordenações de curso, dos pedidos de permuta de 

turno, mudança de ênfase, de habilitação e de estrutura curricular, com vigência a partir de 

2017.1. 

06 Dia de Santos Reis – Feriado Municipal em Natal. 

09 Início da vigência, no SIGAA, do período letivo 2017.1. 

09 e 10 
Preparação das listas de aptos a colar o grau em 2016.2 e recálculo dos alunos para a realização da 

matrícula em 2017.1, no SIGAA. 

10 a 20 
Solicitação de matrícula dos alunos regulares, no SIGAA, em componentes curriculares para o 

período letivo 2017.1. 

10 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 2017.1. 

10 a 24 

Deferimento, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitação de matrí-

cula em componentes curriculares dos alunos em regime de observação de desempenho acadêmi-

co, no SIGAA, para o período letivo 2017.1. 

11 
Envio de notificação aos alunos que serão desligados por desempenho acadêmico insuficiente em 

2016.2. 

13 
Data limite para registro, no SIGAA, do relatório da Docência Assistida realizada pelos alunos de 

pós-graduação em 2016.2. 

16 
Desligamento por decurso de prazo máximo epor abandono de curso caracterizado por nenhuma 

aprovação no período 2016.2. 

16 a 

16/03 

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

2016.2. 

23 e 24 
Ajuste na oferta de vagas das turmas de componentes curriculares do período letivo 2017.1, pelos 

departamentos. 

24 Desligamento por desempenho acadêmico insuficiente no período 2016.2. 

25 e 26 Processamento da matrícula dos alunos regulares do período letivo 2017.1. 

27 TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO DE FÉRIAS 2016.4. 

30 
Último dia para consolidação, pelos docentes, das turmas oferecidas no período letivo especial de 

férias 2016.4. 
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JANEIRO 

01 Confraternização Universal – Feriado Nacional. 

06 Dia de Santos Reis – Feriado Municipal em Natal. 

 

JANEIRO/FEVEREIRO 

Deter-

minado 

pelo 

MEC 

Inscrição no SiSU2017.1. 

Resultado da primeira chamada do SiSU2017.1. 

Cadastramento e matrícula dos alunos ingressantes SiSU2017.1 – 1ª chamada. 

Resultado da segunda chamada do SiSU2017.1. 

Cadastramento e matrícula dos alunos ingressantes SiSU2017.1 – 2ª chamada 

Divulgação da lista de espera do SiSU2017.1. 

Cadastramento e matrícula dos alunos ingressantes SiSU2017.1 – Lista de espera. 

 

FEVEREIRO 

13 INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 2017.1 

13 
Início do período para solicitação, no SIGAA, de suspensão de programa para o período letivo 

2017.1. 

13 
Envio de advertência aos alunos que vão iniciar seu último período letivo sobre o risco de desli-

gamento por decurso de prazo máximo ao final do período 2017.1. 

13 
Envio de advertência aos alunos que não efetuaram matrícula em nenhum componente curricular 

sobre o risco de desligamento por abandono de curso no período 2017.1. 

13 e 14 Rematrícula dos alunos regulares e matrícula dos alunos especiais para o período letivo2017.1. 

13 e 14 
Análise, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitação de rematrícula 

em componentes curriculares dos alunos regulares, no SIGAA, para o período letivo 2017.1. 

13 a 16 

Deferimento, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitação de rema-

trícula em componentes curriculares dos alunos em regime de observação de desempenho acadê-

mico, no SIGAA, para o período letivo 2017.1. 

13 a 16 
Deferimento, pelos departamentos ou coordenações, das solicitações de matrícula em componen-

tes curriculares dos alunos especiais, no SIGAA, para o período letivo 2017.1. 

15 e 16 Ajustesnas vagas das turmas do período letivo 2017.1, pelos departamentos. 

16 a 22 Curso de Iniciação à Docência (CID) para os alunos de pós-graduação. 

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

20 
Início do período para solicitação, no SIGAA, de trancamento de matrícula em turmas para o 

período letivo 2017.1. 

20 a 

01/03 
Requerimento pelos alunos, no SIGAA, deturmas específicas para o período letivo 2017.1. 

20 a 

03/03 

Análise pelos departamentos, no SIGAA, das solicitações de turma específica para o período 

letivo 2017.1, com matrícula automática dos pedidos deferidos. 

20 a 

11/03 
Matrícula extraordinária. 

27 2ª de Carnaval – Suspensão das atividades administrativas e acadêmicas. 

28 3ª de Carnaval – Feriado Nacional. 

 
Programa de Atualização Pedagógica (PAP) – Curso de atualização pedagógica, obrigatório para 

professores em estágio probatório. 

 Lançamento do edital para preenchimento de vagas residuais 2017.2. 

 

MARÇO 

01 4ª de Cinzas – Suspensão das atividades administrativas e acadêmicas. 

02 
Início do período de solicitação inicial ou de reexame de aproveitamento de estudos para o perío-

do letivo 2017.2. 

16 
Envio de advertência a todos os alunos matriculados sobre o risco de desligamento por abandono 

de curso, caracterizado por nenhuma aprovação no período 2017.1 

16 
Envio de advertência aos alunos em risco de desligamento por desempenho acadêmico insuficien-

te em 2017.1. 
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16 
Envio de notificação dos alunos que serão desligados por não efetivação de matrícula no período 

2017.1. 

20 
Data limite para submissão, no SIGAA, do plano de atuação na Docência Assistida a ser realizada 

pelos alunos de pós-graduação em 2017.1. 

24 
Último dia para solicitação, no SIGAA, de trancamento de matrícula em turmas para o período 

letivo 2017.1. 

 
ABRIL 

13 5ª Santa – Suspensão das atividades administrativas e acadêmicas. 

14 6ª Santa – Feriado Nacional. 

21 Dia de Tiradentes – Feriado Nacional. 

 Atividades programadas pelo Programa de Atualização Pedagógica (PAP). 

 Provas do processo seletivo para preenchimento de vagas residuais 2017.2. 

 
MAIO 

01 Dia Mundial do Trabalho – Feriado Nacional. 

05 

Último dia para remessa à PROGRAD, pelas coordenações de curso, da proposta de abertura de 

vagas para o SiSU, Reingresso de Segundo Ciclo ou Processo Seletivo com THE (obrigatórias) e 

para Aluno Convênio de Graduação (PEC-G) e/ou Mobilidade Interna Voluntária (opcionais), para 

o ano de 2018. 

05 
Último dia para remessa à PROGRAD, pelas direções de centro, das datas das solenidades de cola-

ção de grau dos concluintes do período letivo 2017.1. 

05 Último dia para solicitação, no SIGAA, de suspensão de programa para o período letivo 2017.1. 

08 a 

02/06 

Recebimento, pela PROGRAD, dos pedidos de cadastro de novos alunos especiais ordinários para 

o período letivo 2017.2. 

08 a 

09/06 

Análise, pela PROGRAD, quanto aos requisitos formais dos pedidos de cadastro de novos alunos 

especiais ordinários para o período letivo 2017.2. 

08 a 12 XX Seminário de Pesquisa do CCSA. 

08 a 

30/06 

Decisão pelos departamentos, no SIGAA, quanto aos pedidos de cadastro de novos alunos especi-

ais ordinários para o período letivo 2017.2. 

12 
Último dia para matrícula dos alunos no SIGAA, pelas coordenações de curso, em atividades que 

não formam turmas (TCC, ACC, Estágioetc.)referentes ao período letivo 2017.1. 

15 a 17 VIII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão do CERES (SEPE/CERES). 

15 
Desligamento por abandono de curso, caracterizado por não efetivação de matrícula no período 

2017.1. 

17 a 19 Mostra de Profissões de Natal. 

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

29 a 

17/06 

Período para as coordenações de curso solicitarem, no SIGAA, a criação de turmas de componen-

tes curriculares para o período letivo2017.2. 

 
JUNHO 

05 a 09 Semana de Meio Ambiente. 

09 Último dia para solicitação de aproveitamento de estudos para o período letivo 2017.2. 

12 
Início do período para consolidação final, pelos docentes, das turmas de componentes curriculares 

do período letivo 2017.1. 

12 a 

30/06 

Criação no SIGAA, pelos departamentos, das turmas de componentes curriculares para o período 

letivo 2017.2. 

15 Corpus Christi – Feriado Nacional. 

19 a 

07/07 

Sugestão, pelos departamentos, de criação de eventuais turmas de componentes curriculares para o 

período letivo 2017.2 que não tenham sido solicitadas pelas coordenações. 

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

24 Festividades juninas – Suspensão das atividades acadêmicas e administrativas. 

26 a 

08/07 

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

2017.1. 
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JULHO 

01 TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO 2017.1. 

01 
Último dia para consolidação parcial, pelos docentes, das turmas de componentes curriculares do 

período letivo 2017.1. 

08 
Último dia para consolidação final, pelos docentes, das turmas de componentes curriculares do 

período letivo 2017.1. 

08 
Último dia para registro no SIGAA, pelas coordenações de curso, dos conceitos das atividades que 

não formam turmas (TCC, ACC, Estágioetc.)referentes ao período letivo 2017.1. 

08 
Último dia para registro no SIGAA, pelas coordenações de curso, dos concluintes do período letivo 

2017.1. 

08 
Último dia para remessa à PROGRAD, pelas coordenações de curso, dos pedidos de permuta de 

turno, mudança de ênfasee de estrutura curricular, com vigência a partir de 2017.2. 

10 
Envio de notificação dos alunos que serão desligados por decurso de prazo máximo ou por nenhu-

ma aprovação no período 2017.1. 

10 Início da vigência, no SIGAA, do período letivo 2017.2. 

10 e 11 Preparação das listas de concluintes 2017.1e da matrícula 2017.2, no SIGAA. 

12 a 17 
Matrícula dos alunos regulares, no SIGAA, em componentes curriculares para o período letivo 

2017.2. 

12 a 19 
Análise, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitação de matrícula em 

componentes curriculares dos alunos regulares, no SIGAA, para o período letivo 2017.2. 

12 a 19 

Deferimento, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitação de matrí-

cula em componentes curriculares dos alunos em regime de observação de desempenho acadêmico, 

no SIGAA, para o período letivo 2017.2. 

14 
Envio de notificação aos alunos que serão desligados por desempenho acadêmico insuficiente em 

2017.1. 

14 a 16 Matrícula automática dos ingressantes 2017.2, do SiSU 2017.1. 

17 a 

15/09 

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

2017.1. 

18 a 19 
Ajustes na oferta de vagas das turmas de componentes curriculares do período letivo 2017.2, pelos 

departamentos. 

20 e 21 Processamento da matrícula dos alunos regularesdo período letivo 2017.2. 

21 
Data limite para registro, no SIGAA, do relatório da Docência Assistida realizada pelos alunos de 

pós-graduação em 2017.1. 

24 INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 2017.2 

24 Desligamento por decurso de prazo máximo no período 2017.1. 

24 Desligamento por abandono de curso, caracterizado por nenhuma aprovação no período 2017.1. 

24 Desligamento por desempenho acadêmico insuficiente no período 2017.1. 

24 
Início do período para solicitação, no SIGAA, de suspensão de programa para o período letivo 

2017.2. 

24 
Envio de advertência aos alunos que vão iniciar seu último período letivo sobre o risco de desliga-

mento por decurso de prazo máximo ao final do período 2017.2. 

24 
Envio de advertência aos alunos que não efetuaram matrícula em nenhum componente curricular 

sobre o risco de desligamento por abandono de curso no período 2017.2. 

24 e 25 
Solicitação de rematrícula dos alunos regulares e matrícula dos alunos especiais, no SIGAA, em 

componentes curriculares para o período letivo 2017.2.  

24 e 25 
Análise, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitação de rematrícula 

em componentes curriculares dos alunos regulares, no SIGAA, para o período letivo 2017.2. 

24 a 26 

Deferimento, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitação de rema-

trícula em componentes curriculares dos alunos em regime de observação de desempenho acadê-

mico, no SIGAA, para o período letivo 2017.2. 

24 a 26 
Deferimento, pelos departamentos ou coordenações, das solicitação de matrícula em componentes 

curriculares dos alunos especiais, no SIGAA, para o período letivo 2017.2. 

26 Dia de Santana – Feriado Municipal em Currais Novos. 

27 Festa da padroeira (Santana) – Feriado Municipal em Caicó. 
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27 e 28 Ajustes nas vagas das turmas do período letivo 2017.2, pelos departamentos. 

27 a 

02/08 
Curso de Iniciação à Docência (CID) para os alunos de pós-graduação. 

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

 
Programa de Atualização Pedagógica (PAP) – Curso de atualização pedagógica, obrigatório para 

professores em estágio probatório. 

 Lançamento do edital para preenchimento de vagas residuais 2018.1. 

 

AGOSTO 

01 
Início do período para solicitação, no SIGAA, de trancamento de matrícula em turmas para o pe-

ríodo letivo 2017.2. 

08 
Data limite para postagem do Relatório Final de Docência Assistida no SIGAA pelos alunos de 

pós-graduação em 2017.1. 

01 a 09 Requerimento pelos alunos, no SIGAA, deturmas específicas para o período letivo 2017.2. 

01 a11 
Análise pelos departamentos, no SIGAA, das solicitações de turma específica para o período leti-

vo 2017.2, com matrícula automática dos pedidos deferidos. 

01 a 19 Matrícula extraordinária. 

07 
Início do período de solicitação inicial ou de reexame de aproveitamento de estudos para o perío-

do letivo 2017.1. 

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

21 
Envio de advertência a todos os alunos matriculados no período 2017.2 sobre o risco de desliga-

mento por abandono de curso, caracterizado por nenhuma aprovação. 

21 
Envio de advertência aos alunos em risco de desligamento por desempenho acadêmico insuficien-

te no período 2017.2 . 

21 
Envio de notificação dos alunos que serão desligados por não efetivação de matrícula no período 

2017.2. 

 

Seminário de Iniciação à Docência (SID 2017) e Seminário de Integração do PIBID – Não há 

suspensão de aulas e demais atividades acadêmicas, podendo haver substituição por participação-

no evento. 

 

SETEMBRO 

01 
Último dia para solicitação, no SIGAA, de trancamento de matrícula em turmas para o período 

letivo 2017.2. 

04 
Data limite para submissão, no SIGAA, do plano de atuação na Docência Assistida a ser realizada 

pelos alunos de pós-graduação em 2017.2. 

07 Dia da Independência do Brasil – Feriado Nacional. 

12 a 14 Mostra de Profissões de Caicó, Currais Novos e Santa Cruz. 

 Atividades programadas pelo Programa de Atualização Pedagógica (PAP). 

 Provas do processo seletivo para preenchimento de vagas residuais 2018.1. 

 

OUTUBRO 

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

12 Dia de Nossa Senhora Aparecida – Feriado Nacional. 

13 
Último dia para remessa à PROGRAD, pelas direções de centro, das datas das solenidades de 

colação de grau dos concluintes do período letivo 2017.2. 

13 Último dia para solicitação, no SIGAA, de suspensão de programa para o período letivo 2017.2. 

16 a 

10/11 

Recebimento, pela PROGRAD, dos pedidos de cadastro de novos alunos especiais ordinários para 

o período letivo 2018.1. 

16 a 

17/11 

Análise, pela PROGRAD, quanto aos requisitos formais dos pedidos de cadastro de novos alunos 

especiais ordinários para o período letivo 2018.1. 

16 a 

08/12 

Decisão pelos departamentos, no SIGAA, quanto aos pedidos de cadastro de novos alunos especi-

ais ordinários para o período letivo 2018.1. 

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

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

Nac. de 

C&T 

XXIII CIENTEC (Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura) – Proibição de realização de 

avaliações da aprendizagem; não há suspensão de aulas e demais atividades acadêmicas, poden-

do haver substituição por participação em eventos integrados à CIENTEC. 

Olimpíadas Universitárias. 

Festival universitário da Canção. 

20 
Último dia para matrícula dos alunos no SIGAA, pelas coordenações de curso, em atividades que 

não formam turmas (TCC, ACC, Estágioetc.) referentes ao período letivo 2017.2. 

23 
Desligamento por abandono de curso, caracterizado por não efetivação de matrícula no período 

2017.2. 

27 Dia da Emancipação Política– Feriado Municipal em Macaíba. 

28 
Dia do Servidor Público – Suspensão das atividades administrativas e acadêmicas(com pos-

sibilidade de alteração da data de comemoração pelo Ministério do Planejamento). 

 

NOVEMBRO 
02 Dia de Finados – Feriado Nacional. 

06 a 18 
Período para os alunos sugerirem às coordenações de curso, no SIGAA, as turmas a serem solici-

tadas para o período letivo de férias de verão. 

06 a 25 
Período para as coordenações de curso solicitarem, no SIGAA, criação de turmas de componentes 

curriculares para os períodos letivos férias de verão e 2018.1 (regular). 

15 Dia da Proclamação da República – Feriado Nacional. 

17 Último dia para solicitação de aproveitamento de estudos para o período letivo 2018.1. 

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

regulares. 

20 
Início do período para consolidação final, pelos docentes, das turmas de componentes curriculares 

do período letivo 2017.2. 

20 a 

09/12 

Criação no SIGAA, pelos departamentos, das turmas de componentes curriculares para os perío-

dos letivos de férias de verão e 2018.1 (regular). 

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

30 Dia da Emancipação Política –Feriado Municipalem Santa Cruz. 

 

DEZEMBRO 
08 Dia de Nossa Senhora da Conceição – Feriado Municipal em Currais Novos e Macaíba  

09 TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO 2017.2. 

09 
Último dia para consolidação parcial, pelos docentes, das turmas de componentes curriculares do 

período letivo 2017.2. 

11 a 15 
Sugestão, pelos departamentos, de criação de eventuais turmas de componentes curriculares para 

o período letivo de Férias de verão que não tenham sido solicitadas pelas coordenações. 

11 a 

13/01 

Sugestão, pelos departamentos, de criação de eventuais turmas de componentes curriculares para 

o período letivo 2018.1 que não tenham sido solicitadas pelas coordenações. 

16 Dia da Emancipação Política– Feriado Municipalem Caicó. 

15 
Último dia para consolidação final, pelos docentes, das turmas de componentes curriculares do 

período letivo 2017.2. 

15 
Último dia para registro no SIGAA, pelas coordenações de curso, dos conceitos das atividades 

que não formam turmas (TCC, etc.) referentes ao período letivo 2017.2. 

15 
Último dia para para registro no SIGAA, pelas coordenações de curso, dos concluintes do período 

letivo 2017.2. 

15 
Último dia para remessa à PROGRAD, pelas coordenações de curso, dos pedidos de permuta de 

turno, mudança de ênfasee de estrutura curricular, com vigência a partir de 2018.1. 

18 e 19 
Solicitação de matrícula no SIGAA, pelos alunos, para o período letivo especial de férias de ve-

rão. 

18 
Envio de notificação aos alunos que serão desligados por decurso de prazo máximo ou por ne-

nhuma aprovação no período 2017.2. 

18 a 

13/01 

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

2017.2. 
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20 
Envio de notificação aos alunos que serão desligados por desempenho acadêmico insuficiente em 

2017.2. 

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

21 a 

01/01 
Matrícula extraordinária para o período letivo especial de férias de verão. 

20,21 e 

22 

Recesso natalino - Escalonamento das atividades dos servidores da UFRN, preservando os 

serviços essenciais e as atividades acadêmicas indispensáveis, com parte dos servidores fa-

zendo o recesso nos dias 20, 21 e 22/12/2017 e outra parte nos dias 27, 28 e 29/12/2017. 

25 Natal – Feriado Nacional. 

26 a 29 
Recesso natalino da PROGRAD – Suspensão de todas as atividades acadêmicas e adminis-

trativas da Pró-Reitoria de Graduação. 

27, 28e 

29 

Recesso natalino - Escalonamento das atividades dos servidores da UFRN, preservando os 

serviços essenciais e as atividades acadêmicas indispensáveis, com parte dos servidores fa-

zendo o recesso nos dias 20, 21 e 22/12/2017 e outra parte nos dias 27, 28 e 29/12/2017.Fica 

facultado aos Diretores de Centros e Unidades Acadêmicas Especializadas organizarem o 

referido recesso em um único período, dependendo das especificidades de cada Unidade, 

desde que não comprometam as atividades acadêmicas e administrativas. 

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

 

JANEIRO/2018 

01 Confraternização Universal – Feriado Nacional. 

08 INÍCIO DO PERÍODO LETIVO DE FÉRIAS DE VERÃO  

08 Início da vigência, no SIGAA, do período letivo 2018.1. 

08 e 09 Preparação das listas de concluintes 2017.2 e da matrícula 2018.1, no SIGAA. 

10 a 19 
Solicitação de matrícula dos alunos regulares, no SIGAA, em componentes curriculares para o 

período letivo 2018.1. 

10 a 19 
Analise, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitação de matrícula 

em componentes curriculares dos alunos regulares, no SIGAA, para o período letivo 2018.1. 

10 a 23 

Deferimento, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitação de matrí-

cula em componentes curriculares dos alunos em regime de observação de desempenho acadêmi-

co, no SIGAA, para o período letivo 2018.1. 

12 
Data limite para postagem do Relatório Final de Docência Assistida no SIGAA pelos alunos de 

pós-graduação em 2017.2. 

12 a 

16/03 

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

2017.2. 

15 
Desligamento por decurso de prazo máximo e por abandono de curso, caracterizado por nenhuma 

aprovação no período2017.2. 

17 Desligamento por desempenho acadêmico insufuciente no período2017.2. 

22e 23 
Ajustes na oferta de vagas das turmas de componentes curriculares do período letivo 2018.1, pelos 

departamentos. 

24 e 25 Processamento da matrícula dos alunos regulares do período letivo 2018.1. 

 

FEVEREIRO/2018 

02 TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO DE FÉRIASDE VERÃO. 

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

férias de verão. 

12 2ª de Carnaval – Suspensão das atividades administrativas e acadêmicas. 

13 3ª de Carnaval – Feriado Nacional. 

14 4ª de Cinzas – Suspensão das atividades administrativas e acadêmicas. 

19 INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 2018.1 

 
Programa de Atualização Pedagógica (PAP) – Curso de atualização pedagógica, obrigatório para 

professores em estágio probatório. 

 

 

EVENTOS ADMINISTRATIVOS 
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JANEIRO 

31 
Último dia para entrada no SIPAC e/ou no SIGAA de requisições para aquisição de material in-

formacional para o sistema de bibliotecas da UFRN – fechamento do sistema até 28 de fevereiro. 

 

FEVEREIRO 

01 

Abertura de prazo para envio, exclusivamente via SIPAC, das Requisições para aquisição de Ma-

teriais, Equipamentos e Serviços de Grupos /Categorias de produtos/serviços correspondente ao 

Período P1, com previsão de homologação das licitações para o segundo semestre 2017. 

10 
Último dia para recolhimento de Bens Móveis ao Setor de Patrimônio, da Diretoria de Material e 

Patrimônio,para fins de desfazimento / alienação. 

28 

Último dia para envio, exclusivamente via SIPAC, das Requisições para aquisição de Materiais, 

Equipamentos e Serviços de Grupos/Categorias de produtos/serviços previamente divulgados para 

o Período P1, com previsão de homologação das licitações para o segundo semestre 2017. 

 

MARÇO 

01 

Reabertura dos sistemas (SIPAC e SIGAA) para coleta de demandas para aquisição de material 

informacional para o sistema de bibliotecas da UFRN – Sistema aberto até 31/03 para coleta da 

demanda espontânea (docentes e discentes) e da coleta do 1º período com base nos planos de cur-

so das disciplinas cadastrados no SIGAA. 

01 

Início da coleta das demandas para elaboração do Plano Anual de Aquisição de Veículos (Centros, 

Unidades Acadêmicas, Administração Central). Devem ser encaminhadas à PROAD conforme 

circular a ser encaminhada às unidades. 

31 
Último dia para entrada no SIPAC e/ou no SIGAA de requisições para aquisição de material in-

formacional para o sistema de bibliotecas da UFRN – fechamento do sistema até 30 de abril. 

 

ABRIL 

03 
Reabertura de período para recolhimento de Bens Móveis ao Setor de Patrimônio, da Diretoria de 

Material e Patrimônio,para fins de desfazimento / alienação. 

28 
Último dia para recebimento do Plano Anual de Aquisição de Veículos de cada unidade adminis-

trativa (Centros Acadêmicos, Unidades Acadêmicas Especializadas,Administração Central). 

 

MAIO 

01 

Abertura de prazo para envio, exclusivamente via SIPAC, das Requisições para aquisição de Ma-

teriais, Equipamentos e Serviços de Grupos/Categorias de produtos/serviços, correspondente ao 

Período P2, com previsão de homologação das licitações para o segundo semestre 2017. 

02 

Reabertura dos sistemas (SIPAC e SIGAA) para coleta de demandas para aquisição de material 

informacional para o sistema de bibliotecas da UFRN – Sistema aberto até 31/05 para coleta da 

demanda espontânea (docentes e discentes). 

31 
Último dia para entrada no SIPAC e/ou no SIGAA de requisições para aquisição de material in-

formacional para o sistema de bibliotecas da UFRN – fechamento do sistema até 30 de junho. 

31 

Último dia para envio, exclusivamente via SIPAC, das Requisições para aquisição de Materiais, 

Equipamentos e Serviços de Grupos/Categorias de produtos/serviços previamente divulgados para 

o Período P2, com previsão de homologação das licitações para o segundo semestre 2017. 

 

JULHO 

01 

Reabertura dos sistemas (SIPAC e SIGAA) para coleta de demandas para aquisição de material 

informacional para o sistema de bibliotecas da UFRN – Sistema aberto até 31/07 para coleta da 

demanda espontânea (docentes e discentes). 

31 
Último dia para entrada no SIPAC e/ou no SIGAA de requisições para aquisição de material in-

formacional para o sistema de bibliotecas da UFRN – fechamento do sistema até 31 de agosto. 

 

 

AGOSTO 



 

 
9 

01 

Abertura de prazo para envio, exclusivamente via SIPAC, das Requisições para aquisição de Ma-

teriais, Equipamentos e Serviços de Grupos/Categorias de produtos/serviços, correspondente ao 

Período P3, com previsão de homologação das licitações para o primeiro semestre 2018. 

31 

Último dia para envio, exclusivamente via SIPAC, das Requisições para aquisição de Materiais, 

Equipamentos e Serviços de Grupos/Categorias de produtos/serviços previamente divulgados para 

o Período P3, com previsão de homologação das licitações para o primeiro semestre 2018. 

31 
Último dia para recolhimento de Bens Móveis ao Setor de Patrimônio, da Diretoria de Material e 

Patrimônio,para fins de desfazimento / alienação. 

 

SETEMBRO 

01 

Reabertura dos sistemas (SIPAC e SIGAA) para coleta de demandas para aquisição de material 

informacional para o sistema de bibliotecas da UFRN – Sistema aberto até 30/09 para coleta da 

demanda espontânea (docentes e discentes) e da coleta do 2º período com base nos planos de cur-

so das disciplinas cadastrados no SIGAA. 

30 
Último dia para entrada no SIPAC e/ou no SIGAA de requisições para aquisição de material in-

formacional para o sistema de bibliotecas da UFRN – fechamento do sistema até 31 de outubro. 

 

OUTUBRO 

16 
Reabertura de período para recolhimento de Bens Móveis ao Setor de Patrimônio, da Diretoria de 

Material e Patrimônio,para fins de desfazimento / alienação. 

 

NOVEMBRO 

01 

Abertura de prazo para envio, exclusivamente via SIPAC, das Requisições para aquisição de Ma-

teriais, Equipamentos e Serviços de Grupos/Categorias de produtos/serviços, correspondente ao 

Período P4, com previsão de homologação das licitações para o primeiro semestre 2018. 

01 

Reabertura dos sistemas (SIPAC e SIGAA) para coleta de demandas para aquisição de material 

informacional para o sistema de bibliotecas da UFRN – Sistema aberto até 30/11 para coleta da 

demanda espontânea (docentes e discentes). 

30 

Último dia para envio, exclusivamente via SIPAC, das Requisições para aquisição de Materiais, 

Equipamentos e Serviços de Grupos/Categorias de produtos/serviços previamente divulgados para 

o Período P4, com previsão de homologação das licitações para o primeiro semestre 2018. 

 

JANEIRO 2018 

31 
Último dia para entrada no SIPAC e/ou no SIGAA de requisições para aquisição de material in-

formacional para o sistema de bibliotecas da UFRN – fechamento do sistema até 28 de fevereiro. 

 

 

 

 


