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CALENDÁRIO UNIVERSITÁRIO 2013 

 

 DATAS LIMITES DOS PERÍODOS LETIVOS 

 2013.1 2013.3 2013.2 2013.4 2014.1 

Início das aulas 04/02/2013 03/07/2013 29/07/2013 30/12/2013 27/01/2014
(+)

 

Término das aulas 22/06/2013 26/07/2013 14/12/2013 24/01/2014 14/06/2014
(+)

 

Consolidação final 29/06/2013 27/07/2013 21/12/2013 25/01/2014 Copa 2014:12/06/2014 
(+) Data provável.   (*) Repetição do Calendário Acadêmico 2012   (**) Alteração do Calendário Acadêmico 2012 

 

EVENTOS ACADÊMICOS 

 

DEZEMBRO 2012 

03 a 14 
Recebimento, pela PROGRAD, dos pedidos de cadastro de novos alunos especiais ordi-

nários para o período letivo 2013.1 (**) 

03 a 21 
Análise quanto aos requisitos formais dos pedidos de cadastro de novos alunos especiais 

ordinários para o período letivo 2013.1. 

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

25 Natal – Feriado Nacional. 

26 a 04/01 

Possíveis datas para o recesso natalino – suspensão escalonada das atividades dos servi-

dores da UFRN em um dos seguintes períodos, preservando os serviços essenciais e as 

atividades acadêmicas indispensáveis: 

26, 27 e 28/12/2012 ou 02, 03 e 04/01/2013. 

26, 27 e 28 
Recesso natalino da PROGRAD – Suspensão de todas as atividades acadêmicas e 

administrativas da Pró-Reitoria de Graduação. 

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

 

JANEIRO 

01 Confraternização Universal – Feriado Nacional. 

02 a 18 
Decisão pelos departamentos, no SIGAA, quanto aos pedidos de cadastro de novos alu-

nos especiais ordinários para o período letivo 2013.1. 

06 Dia de Santos Reis – Feriado Municipal em Natal. 

07 a 11 Inscrição no SiSU 2013.1. 

07 a 27 
Matrícula dos alunos regulares, no SIGAA, em componentes curriculares para o período 

letivo 2013.1 (*). 

07 a 27 
Requerimento pelos alunos, no SIGAA, de ensino individual para o período letivo 

2013.1. 

07 a 27 
Solicitação de matrícula dos alunos especiais, no SIGAA, em componentes curriculares 

para o período letivo 2013.1. 

07 a 30 
Deferimento, pelos departamentos ou coordenações, das solicitações de matrícula em 

componentes curriculares dos alunos especiais, no SIGAA, para o período letivo 2013.1. 

14 Resultado da primeira chamada do SiSU 2013.1. 

18, 21 e 22 Cadastramento e matrícula dos alunos ingressantes na UFRN via Vestibular 2013  (**). 

18, 21 e 22 
Cadastramento e matrícula dos alunos ingressantes na UFRN via SiSU 2013.1 – 1ª cha-

mada. 

18 

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

permuta de turno, mudança de ênfase, de habilitação, de modalidade e de estrutura cur-

ricular, com vigência a partir de 2013.1 (*). 

18 
Último dia para remessa à PROGRAD, pelas coordenações de curso, das solicitações de 

reingresso automático para o período letivo 2013.1 (*). 

21 
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 2013.1 (*). 

28 Resultado da segunda chamada do SiSU 2013.1. 

28 a 30 Ajustes, pelos Departamentos, na oferta de vagas das turmas de componentes curricula-
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res do período letivo 2013.1. 

28 a 01/02 
Projeto de Atualização Pedagógica (PAP) – Curso de atualização pedagógica, obrigató-

rio para professores em estágio probatório. 

28 a 08/02 
Análise pelas coordenações de curso, no SIGAA, das solicitações de ensino individual 

para o período letivo 2013.1. 

31 e 01/02 Processamento da matrícula dos alunos regulares do período letivo 2013.1 (*). 

31 e 01/02 
Processamento da matrícula dos alunos especiais em mobilidade e em complementação 

de estudos do período letivo 2013.1. 

  

FEVEREIRO 

01, 04 e 05 
Cadastramento e matrícula dos alunos ingressantes na UFRN via SiSU 2013.1 – 2ª cha-

mada 

04 INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 2013.1. 

04 Recepção aos alunos ingressantes em 2013.1. 

04 
Advertência aos alunos que não efetuaram matrícula em nenhum componente curricular 

sobre o risco de desligamento por abandono de curso no período 2013.1. 

04 a 22 
Análise, pelos departamentos, no SIGAA, das solicitações de ensino individual para o 

período letivo 2013.1, com matrícula automática dos pedidos deferidos. 

05 e 06 Rematrícula. 

07 a 14 Ajustes nas vagas das turmas do período letivo 2013.1, pelos departamentos. 

11 e 12 Carnaval – Suspensão das atividades administrativas e acadêmicas. 

13 Cinzas – Suspensão das atividades administrativas e acadêmicas. 

14 Divulgação da lista de espera do SiSU 2013.1. 

15 Processamento da rematrícula. 

15  Processamento da matrícula dos alunos especiais ordinários. 

15 Lançamento do edital para preenchimento de vagas residuais 2013.2. 

16 Início do período de matrícula extraordinária, exceto para alunos dos cursos a distância. 

18 
Advertência a todos os alunos sobre o risco de desligamento por abandono de curso, 

caracterizado por nenhuma aprovação no período 2013.1. 

18 
Início do período de solicitação inicial ou de reexame de aproveitamento de estudos para 

o período letivo 2013.2. 

18, 19 e 20 
Cadastramento e matrícula dos alunos ingressantes na UFRN via SiSU 2013.1 – Lista de 

espera. 

 

MARÇO 

03 Encerramento do período de matrícula extraordinária. 

04 
Notificação dos alunos que serão desligados por não efetivação de matrícula no período 

2013.1. 

22 
Término do prazo para realização das sessões coletivas de colação de grau dos concluin-

tes do período letivo 2012.2 (*). 

28 e 29 Semana Santa – Suspensão das atividades administrativas e acadêmicas. 

 

ABRIL 

14 Provas do processo seletivo para preenchimento de vagas residuais 2013.2. 

21 Dia de Tiradentes – Feriado Nacional. 

26 

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

abertura de vagas para o SiSU ou Reingresso de Segundo Ciclo (obrigatórias) e para 

Aluno Convênio de Graduação (PEC-G), Mobilidade Interna Voluntária, Reingresso, 

Transferência Voluntária e/ou Reopção (facultativas), para o ano de 2014. 

26 
Último dia para remessa à PROGRAD, pelas direções de centro, das datas das solenida-

des de colação de grau dos concluintes do período letivo 2013.1. 

26 
Último dia para solicitação, no SIGAA, de trancamento de matrícula em turmas para o 

período letivo 2013.1. 
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26 
Último dia para emissão, via SIGAA, e recebimento, pela PROGRAD, de pedidos de 

suspensão de programa para o período letivo 2013.1. 

29 
Desligamento por abandono de curso, caracterizado por não efetivação de matrícula no 

período 2013.1. 

 

MAIO 

01 Dia Mundial do Trabalho – Feriado Nacional. 

03, 09, 15, 

21 e 27 
Atividades programadas pelo Projeto de Atualização Pedagógica (PAP). 

20 a 24 XVIII Seminário de Pesquisa do CCSA. 

20 a 02/06 
Período para os alunos sugerirem às coordenações de curso, no SIGAA, as turmas a 

serem solicitadas para o período letivo de férias 2013.3. 

22 Dia da Padroeira de Santa Cruz – Feriado Municipal. 

30 Dia de Corpus Christi – Feriado Nacional. 

31 Aulas e demais atividades acadêmicas regulares. 

31 

Escalonamento das atividades dos servidores técnico-administrativos da UFRN, preser-

vando os serviços essenciais e as atividades acadêmicas, com parte dos servidores utili-

zando a folga no dia 31/05/2013 e outra parte, no dia 04/10/2013. 

 

JUNHO 

03 a 14 
Recebimento, pela PROGRAD, dos pedidos de cadastro de novos alunos especiais ordi-

nários para o período letivo 2013.2. 

 03 a 21 
Análise quanto aos requisitos formais dos pedidos de cadastro de novos alunos especiais 

ordinários para o período letivo 2013.2. 

03 a 23 
Período para as coordenações de curso solicitarem, no SIGAA, vagas em turmas de 

componentes curriculares para os períodos letivos 2013.3 (férias) e 2013.2 (regular). 

05 a 07 V Mostra das Profissões. 

17 a 29 
Implantação no SIGAA, pelos departamentos, das turmas de componentes curriculares 

para os períodos letivos 2013.3 (férias) e 2013.2 (regular). 

21 Último dia para solicitação de aproveitamento de estudos para o período letivo 2013.2. 

22 TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO 2013.1. 

22 
Último dia para consolidação parcial, pelos docentes, das turmas de componentes curri-

culares do período letivo 2013.1. 

24 Festividades juninas – suspensão das atividades acadêmicas e administrativas. 

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

25 a 12/07 
Decisão pelos departamentos, no SIGAA, quanto aos pedidos de cadastro de novos alu-

nos especiais ordinários para o período letivo 2013.2. 

29 
Último dia para consolidação final, pelos docentes, das turmas de componentes curricu-

lares do período letivo 2013.1. 

30 e 01/07 Matrícula no SIGAA, pelos alunos, para o período letivo de férias 2013.3. 

30 a 14/07 
Sugestão, pelos departamentos, de criação de eventuais turmas de componentes curricu-

lares para o período letivo 2013.2 que não tenham sido solicitadas pelas coordenações. 

 

JULHO 

01 
Notificação dos alunos que serão desligados por decurso de prazo máximo ou por ne-

nhuma aprovação no período 2013.1. 

01 a 14 
Período para solicitação, via SIGAA, de suspensão de programa a posteriori referente 

ao período 2013.1. 

02 Processamento da matrícula do período letivo especial de férias 2013.3. 

03 INÍCIO DO PERÍODO LETIVO DE FÉRIAS 2013.3. 

03 a 05 
Matrícula extraordinária para o período letivo especial de férias 2013.3, exceto para 

alunos dos cursos a distância 

03 a 21 Matrícula dos alunos regulares, no SIGAA, em componentes curriculares para o período 
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letivo 2013.2. 

03 a 21 
Requerimento pelos alunos, no SIGAA, de ensino individual para o período letivo 

2013.2. 

03 a 21 
Solicitação de matrícula dos alunos especiais, no SIGAA, em componentes curriculares 

para o período letivo 2013.2. 

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

componentes curriculares dos alunos especiais, no SIGAA, para o período letivo 2013.2. 

05 

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

permuta de turno, mudança de ênfase, de habilitação, de modalidade e de estrutura cur-

ricular, com vigência a partir de 2013.2. 

05 
Último dia para remessa à PROGRAD, pelas coordenações de curso, das solicitações de 

reingresso automático para o período letivo 2013.2. 

05 
Último dia para remessa à PROGRAD, pelas coordenações de curso, da relação dos 

concluintes do período letivo 2013.1. 

08 
Início do prazo para realização das sessões coletivas de colação de grau dos concluintes 

do período letivo 2013.1. 

15 Desligamento por decurso de prazo máximo no período 2013.1. 

15 
Desligamento por abandono de curso, caracterizado por nenhuma aprovação no período 

2013.1. 

15 
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 2013.2. 

22 a 24 
Ajustes na oferta de vagas das turmas de componentes curriculares do período letivo 

2013.2, pelos departamentos. 

22 a 26 
Projeto de Atualização Pedagógica (PAP) – Curso de atualização pedagógica, obrigató-

rio para professores em estágio probatório. 

22 a 02/08 
Análise pelas coordenações de curso, no SIGAA, das solicitações de ensino individual 

para o período letivo 2013.1. 

25 Dia da Padroeira de Caicó (última quinta-feira de julho) – Feriado Municipal.  

26 Dia da Padroeira de Currais Novos – Feriado Municipal. 

25 e 26 Processamento da matrícula dos alunos regulares do período letivo 2013.2. 

25 e 26 
Processamento da matrícula dos alunos especiais em mobilidade e em complementação 

de estudos do período letivo 2013.2. 

26 TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO DE FÉRIAS 2013.3. 

27 
Último dia para consolidação, pelos docentes, das turmas oferecidas no período letivo 

especial de férias 2013.3. 

29 INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 2013.2. 

29 Recepção aos alunos ingressantes em 2013.2. 

29 
Advertência aos alunos que não efetuaram matrícula em nenhum componente curricular 

sobre o risco de desligamento por abandono de curso no período 2013.2. 

29 a 16/08 
Análise pelos departamentos, no SIGAA, das solicitações de ensino individual para o 

período letivo 2013.2, com matrícula automática dos pedidos deferidos. 

30 e 31 Rematrícula. 

 

AGOSTO 

01 a 05 Ajustes nas vagas das turmas do período letivo 2013.2, pelos departamentos. 

02 Lançamento do edital para preenchimento de vagas residuais 2014.1. 

05 a 11 
Semana do Estudante, com atividades acadêmicas, debates, palestras, mesas redondas, 

atividades de lazer, cidadania e esporte. 

06 Processamento da rematrícula. 

06 Processamento da matrícula dos alunos especiais ordinários. 

07 Início do período de matrícula extraordinária, exceto para alunos dos cursos a distância. 

07 
Advertência a todos os alunos sobre o risco de desligamento por abandono de curso, 

caracterizado por nenhuma aprovação no período 2013.2. 
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07 
Início do período de solicitação inicial ou de reexame de aproveitamento de estudos para 

o período letivo 2014.1. 

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

25 Encerramento do período de matrícula extraordinária. 

26 
Notificação dos alunos que serão desligados por não efetivação de matrícula no período 

2013.2. 

 

SETEMBRO 

06, 12, 18, 

24 e 30 
Atividades programadas pelo Projeto de Atualização Pedagógica (PAP). 

07 Dia da Independência do Brasil – Feriado Nacional. 

13 
Término do prazo para realização das sessões coletivas de colação de grau dos concluin-

tes do período letivo 2013.1. 

29 Provas do processo seletivo para preenchimento de vagas residuais 2014.1. 

 

OUTUBRO 

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

04 Aulas e demais atividades acadêmicas regulares. 

04 

Escalonamento das atividades dos servidores técnico-administrativos da UFRN, preser-

vando os serviços essenciais e as atividades acadêmicas, com parte dos servidores utili-

zando a folga no dia 31/05/2013 e outra parte, no dia 04/10/2013. 

12 Dia da Padroeira do Brasil – Feriado Nacional. 

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

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

18 
Último dia para remessa à PROGRAD, pelas direções de centro, das datas das soleni-

dades de colação de grau dos concluintes do período letivo 2013.2. 

18 
Último dia para solicitação, no SIGAA, de trancamento de matrícula em turmas para o 

período letivo 2013.2. 

18 
Último dia para emissão, via SIGAA, e recebimento, pela PROGRAD, de pedidos de 

suspensão de programa para o período letivo 2013.2. 

21 
Desligamento por abandono de curso, caracterizado por não efetivação de matrícula no 

período 2013.2. 

21 a 25 

XIX CIENTEC (Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura) – proibição de realiza-

ção de avaliações da aprendizagem; não há suspensão de aulas e demais atividades 

acadêmicas, podendo haver substituição por participação em eventos integrados à 

CIENTEC. 

21 a 25 Olimpíadas Universitárias. 

27 Emancipação Política de Macaíba – Feriado Municipal. 

28 Dia do Servidor Público – Suspensão das atividades administrativas e acadêmicas. 

 

NOVEMBRO 

02 Dia de Finados – Feriado Nacional. 

04 Abertura do Congresso de Iniciação Científica (CIC 2013). 

04 a 17 
Período para os alunos sugerirem às coordenações de curso, no SIGAA, as turmas a 

serem solicitadas para o período letivo de férias 2013.4. 

06 Seminário de Iniciação à Docência (SID 2013). 

06 e 07 Apresentações do Congresso de Iniciação Científica (CIC 2013). 

13 Encerramento do Congresso de Iniciação Científica (CIC 2013). 

15 Dia da Proclamação da República – Feriado Nacional. 

18 a 08/12 
Período para as coordenações de curso solicitarem, no SIGAA, vagas em turmas de 

componentes curriculares para os períodos letivos 2013.4 (férias) e 2014.1 (regular). 

20 Dia Nacional da Consciência Negra (art. 79-B da LDB – com atividades regulares). 

21 Dia da Padroeira de Natal – Feriado Municipal. 



Anexo da Resolução n
o
 224/2012 - CONSEPE, de 13 de novembro de 2012. 

 

 
6 

25 a 06/12 
Recebimento, pela PROGRAD, dos pedidos de cadastro de novos alunos especiais ordi-

nários para o período letivo 2014.1. 

25 a 13/12 
Análise quanto aos requisitos formais dos pedidos de cadastro de novos alunos especiais 

ordinários para o período letivo 2014.1. 

30 Dia da Emancipação Política de Santa Cruz- Feriado Municipal. 

 

DEZEMBRO 

02 a 21 
Implantação no SIGAA, pelos departamentos, das turmas de componentes curriculares 

para os períodos letivos 2013.4 (férias) e 2014.1 (regular). 

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

Novos. 

13 Último dia para solicitação de aproveitamento de estudos para o período letivo 2014.1. 

14 TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO 2013.2. 

14 
Último dia para consolidação parcial, pelos docentes, das turmas de componentes curri-

culares do período letivo 2013.2. 

16 Dia da Emancipação Política de Caicó – Feriado Municipal. 

16 Cinquentenário da criação do Restaurante Universitário pelo CONSUNI. 

16 a 10/01 
Decisão, pelos departamentos, no SIGAA, quanto aos pedidos de cadastro de novos 

alunos especiais ordinários para o período letivo 2014.1. 

21 
Último dia para consolidação final, pelos docentes, das turmas de componentes curricu-

lares do período letivo 2013.2. 

22 a 26 Matrícula no SIGAA, pelos alunos, para o período letivo especial de férias 2013.4. 

22 a 12/01 
Sugestão, pelos departamentos, de criação de eventuais turmas de componentes curricu-

lares para o período letivo 2014.1 que não tenham sido solicitadas pelas coordenações. 

23 
Notificação dos alunos que serão desligados por decurso de prazo máximo ou por ne-

nhuma aprovação no período 2013.2. 

23 a 03/01 

Possíveis datas para o recesso natalino – suspensão escalonada das atividades dos servi-

dores da UFRN em um dos seguintes períodos, preservando os serviços essenciais e as 

atividades acadêmicas indispensáveis: 

23, 26 e 27/12/2013 ou 26, 27 e 30/12/2013 ou 30/12/2013 e 02 e 03/01/2014. 

23 a 12/01 
Período para solicitação, via SIGAA, de suspensão de programa a posteriori referente 

ao período 2013.2. 

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

25 Natal – Feriado Nacional. 

26, 27 e 30 
Recesso natalino da PROGRAD – Suspensão de todas as atividades acadêmicas e 

administrativas da Pró-Reitoria de Graduação. 

27 Processamento da matrícula do período letivo especial de férias 2013.4. 

30 INÍCIO DO PERÍODO LETIVO DE FÉRIAS 2013.4. 

30 a 06/01 
Matrícula extraordinária para o período letivo especial de férias 2013.4, exceto para 

alunos dos cursos a distância. 

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

 

JANEIRO 2014 

01 Confraternização Universal – Feriado Nacional. 

02 a 19 
Matrícula dos alunos regulares, no SIGAA, em componentes curriculares para o período 

letivo 2014.1. 

02 a 19 
Requerimento pelos alunos, no SIGAA, de ensino individual para o período letivo 

2014.1 

02 a 19 
Solicitação de matrícula dos alunos especiais, no SIGAA, em componentes curriculares 

para o período letivo 2014.1. 

02 a 22 
Deferimento, pelos departamentos ou coordenações, da solicitação de matrícula em 

componentes curriculares dos alunos especiais, no SIGAA, para o período letivo 2014.1. 

06 Dia de Santos Reis – Feriado Municipal em Natal. 



Anexo da Resolução n
o
 224/2012 - CONSEPE, de 13 de novembro de 2012. 

 

 
7 

10 
Último dia para remessa à PROGRAD, pelas coordenações de curso, da relação dos 

concluintes do período letivo 2013.2. 

10 

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

permuta de turno, mudança de ênfase, de habilitação, de modalidade e de estrutura cur-

ricular, com vigência a partir de 2014.1. 

10 
Último dia para remessa à PROGRAD, pelas coordenações de curso, das solicitações de 

reingresso automático para o período letivo 2014.1. 

13 
Início do prazo para realização das sessões coletivas de colação de grau dos concluintes 

do período letivo 2013.2. 

13 Desligamento por decurso de prazo máximo no período 2013.2. 

13 
Desligamento por abandono de curso, caracterizado por nenhuma aprovação no período 

2013.2. 

13 
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 2014.1. 

20 a 22 
Ajustes na oferta de vagas das turmas de componentes curriculares do período letivo 

2014.1, pelos departamentos. 

23 e 24 Processamento da matrícula dos alunos regulares do período letivo 2014.1. 

23 e 24 
Processamento da matrícula dos alunos especiais (em mobilidade e em complementação 

de estudos) do período letivo 2014.1. 

24 TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO DE FÉRIAS 2013.4. 

25 
Último dia para consolidação, pelos docentes, das turmas oferecidas no período letivo 

especial de férias 2013.4. 

27 INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 2014.1 (data provável). 

 

FEVEREIRO 2014 

  

 

MARÇO 2014 

03 e 04 Carnaval – Suspensão das atividades administrativas e acadêmicas. 

05 Cinzas – Suspensão das atividades administrativas e acadêmicas. 

14 
Término do prazo para realização das sessões coletivas de colação de grau dos concluin-

tes do período letivo 2013.2. 

 

EVENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

JANEIRO 2013 

02 
Abertura de prazo para as unidades acadêmicas e administrativas solicitarem, exclusi-

vamente via SIPAC, cadastros para novos materiais, equipamentos e serviços. 

02 

Abertura de prazo para entrada no SIPAC de requisições para novas licitações visando a 

atender as demandas de aquisições de materiais, equipamentos ou contratação de servi-

ços para viabilizar as atividades acadêmicas e administrativas no período letivo 2013.2. 

02 

CIENTEC - Abertura de prazo para entrada no SIPAC de requisições para novas licita-

ções visando a atender as demandas de aquisições de materiais, equipamentos ou contra-

tação de serviços para viabilizar as atividades vinculadas ao evento. 

31 

Último dia para entrada no SIPAC e/ou no SIGAA de requisições para aquisição de 

material informacional para o sistema de bibliotecas da UFRN – fechamento do sistema 

até 28 de fevereiro. 

 

MARÇO 2013 

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 perío-

do com base nos planos de curso das disciplinas cadastrados no SIGAA. 
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01 

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

(Centros Acadêmicos, Unidades Acadêmicas Especializadas, Hospitais, Administração 

Central). Devem ser encaminhadas à PROAD, conforme circular a ser encaminhada às 

unidades. 

01 

Último dia, do primeiro semestre de 2013, para as unidades acadêmicas e administrati-

vas solicitarem, exclusivamente via SIPAC, cadastros para novos materiais, equipamen-

tos e serviços. 

31 

Último dia para entrada no SIPAC de requisições para novas licitações visando a aten-

der as demandas de aquisições de materiais, equipamentos ou contratação de serviços 

para viabilizar as atividades acadêmicas e administrativas no período letivo 2013.2. 

31 

CIENTEC - Último dia para entrada no SIPAC de requisições para novas licitações vi-

sando a atender as demandas de aquisições de materiais, equipamentos ou contratação 

de serviços para viabilizar as atividades vinculadas ao evento. 

31 

Último dia para entrada no SIPAC e/ou no SIGAA de requisições para aquisição de 

material informacional para o sistema de bibliotecas da UFRN – fechamento do sistema 

até 30 de abril. 

 

ABRIL2013 

30 

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

administrativa (Centros Acadêmicos, Unidades Acadêmicas Especializadas, Hospitais, 

Administração Central). 

 

MAIO 2013 

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 informacional para o sistema de bibliotecas da UFRN – fechamento do sistema 

até 30 de junho. 

 

JULHO 2013 

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). 

01 
Reabertura de prazo para as unidades acadêmicas e administrativas solicitarem, exclusi-

vamente via SIPAC, cadastros para novos materiais, equipamentos e serviços. 

31 

Último dia para entrada no SIPAC e/ou no SIGAA de requisições para aquisição de 

material informacional para o sistema de bibliotecas da UFRN – fechamento do sistema 

até 31 de agosto. 

 

AGOSTO 2013 

31 

Último dia, do segundo semestre de 2013, para as unidades acadêmicas e administrati-

vas solicitarem, exclusivamente via SIPAC, cadastros para novos materiais, equipamen-

tos e serviços. 

 

SETEMBRO 2013 

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 perío-

do com base nos planos de curso das disciplinas cadastrados no SIGAA. 

30 

Último dia para entrada no SIPAC de requisições para novas licitações visando a aten-

der as demandas de aquisições de materiais, equipamentos ou contratação de serviços 

para viabilizar as atividades acadêmicas e administrativas no período letivo 2014.1. 

30 Último dia para entrada no SIPAC e/ou no SIGAA de requisições para aquisição de 
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material informacional para o sistema de bibliotecas da UFRN – fechamento do sistema 

até 31 de outubro. 

 

NOVEMBRO 2013 

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 

31/01/14 para coleta da demanda espontânea (docentes e discentes). 

 

JANEIRO 2014 

02 
Abertura de prazo para as unidades acadêmicas e administrativas solicitarem, exclusi-

vamente via SIPAC, cadastros para novos materiais, equipamentos e serviços. 

02 

Abertura de prazo para entrada no SIPAC de requisições para novas licitações visando a 

atender as demandas de aquisições de materiais, equipamentos ou contratação de servi-

ços para viabilizar as atividades acadêmicas e administrativas no período letivo 2014.2. 

02 

CIENTEC - Abertura de prazo para entrada no SIPAC de requisições para novas licita-

ções visando a atender as demandas de aquisições de materiais, equipamentos ou contra-

tação de serviços para viabilizar as atividades vinculadas ao evento. 

31 

Último dia para entrada no SIPAC e/ou no SIGAA de requisições para aquisição de 

material informacional para o sistema de bibliotecas da UFRN – fechamento do sistema 

até 28 de fevereiro. 

 

 


