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Evento
PLE 2020.3

JULHO
DATA EVENTO

09 Feriado municipal no Cabo de Santo Agostinho
16 Feriado municipal em Recife

23 a 27 Período para os docentes manifestarem interesse em ministrar unidades curriculares no primeiro PLE

23 a 06/08 Período para os docentes enviarem o plano de ensino as Coordenações de Curso (formulário disponível 
em http://www.preg.ufrpe.br/) 

AGOSTO
DATA EVENTO

03 Divulgação, no site da UFRPE e demais mídias institucionais, da lista das unidades curriculares que 
serão ministradas no primeiro PLE

03 a 05 Oferta das unidades curriculares

05 a 06 Período para os discentes concluintes, acompanhados e desligáveis enviarem formulário preenchido com 
as unidades curriculares que serão cursadas no primeiro PLE (disponível em http://www.preg.ufrpe.br/) 

05 a 06
Período para os ingressantes 2020.2 informarem o interesse em cursar unidades curriculares como 
aluno especial no primeiro PLE através do envio ao DRCA de formulário preenchido com as unidades 
curriculares que serão cursadas (disponível em http://www.drca.ufrpe.br)

07 a 10 Matrícula dos discentes concluintes, acompanhados e desligáveis – realizado pela coordenação do 
curso, mediante formulário enviado pelo discente

12 a 14 Matrícula on-line realizada pelo discente regular. Deverá ser impresso ou anotado o protocolo do 
requerimento de matrícula, emitido pelo sistema, para eventual comprovação

17 Início das aulas do primeiro PLE

SETEMBRO
DATA EVENTO

04 Data limite para abertura de processo referente às Atividades Acadêmicas Complementares (ACC) via SIPAC

04 Data limite para abertura de processo referente à solicitação de equivalência excepcional de Curso de 
Graduação

07 Feriado nacional: Independência do Brasil
08 Feriado municipal em Serra Talhada

28 Data limite para oferta de Cursos Livres

OUTUBRO
DATA EVENTO

02 Data limite para cancelamento sem ônus de matrícula na(s) unidade(s) curricular(es)

12 Feriado nacional: Nossa Senhora Aparecida
23 Término do primeiro PLE

27 a 30 Pesquisa de avaliação do primeiro PLE

27 a 30 Período para os docentes manifestarem interesse em ministrar unidades curriculares no segundo PLE e 
enviarem o plano de ensino as Coordenações de Curso (formulário disponível em http://www.preg.ufrpe.br/)



2020.3CALENDÁRIO ACADÊMICO
Universidade Federal Rural de Pernambuco

NOVEMBRO

DATA EVENTO

02 Feriado nacional: Finados
03 a 06 Provas Finais 

06 Data limite para defesa de ESO e/ou Monografia
13 Data limite para inserção de notas das avaliações

06 Divulgação, no site da UFRPE e demais mídias institucionais, da lista das unidades curriculares que serão 
ministradas no segundo PLE

06 a 11 Oferta das unidades curriculares

12 a 16 Período para os discentes concluintes, acompanhados e desligáveis enviarem formulário preenchido com 
as unidades curriculares que serão cursadas no segundo PLE (disponível em http://www.preg.ufrpe.br/)

12 a 16
Período para os ingressantes 2020.2 informarem o interesse em cursar unidades curriculares como 
aluno especial no segundo PLE através do envio ao DRCA de formulário preenchido com as unidades 
curriculares que serão cursadas (disponível em http://www.drca.ufrpe.br) 

18 e 19 Matrícula dos discentes concluintes, acompanhados e desligáveis – realizado pela coordenação do 
curso, mediante formulário enviado pelo discente

23 a 26 Matrícula on-line realizada pelo discente regular. Deverá ser impresso ou anotado o protocolo do 
requerimento de matrícula, emitido pelo sistema, para eventual comprovação

30 Início das aulas do segundo PLE

DEZEMBRO

DATA EVENTO

14 Data limite para abertura de processo referente às Atividades Acadêmicas Complementares (ACC) via SIPAC

14 Data limite para abertura de processo referente à solicitação de equivalência excepcional de Curso de 
Graduação

24 a 31 Recesso natalino

JANEIRO/2021

DATA EVENTO

01 Confraternização Universal
04 a 08 Período para férias docentes

22 Data limite para cancelamento sem ônus de matrícula na (s) unidade(s) curricular(es)
22 Data limite para oferta de Cursos Livres

FEVEREIRO/2021

DATA EVENTO

16 Carnaval
17 Cinzas
26 Término do segundo semestre do PLE

MARÇO/2021

DATA EVENTO

01 a 05 Provas Finais
05 Data limite para defesa de ESO e/ou Monografia

08 a 12 Pesquisa de avaliação do segundo semestre do PLE
12 Data limite para inserção de notas das avaliações

PLE 2020.4


