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CALENDARIO DE ATIVIDADES – PERÍODO LETIVO 2019.2 
 

AGOSTO /2019 
07 A 08/08 DE 2019 MATRICULA DOS "FERAS" (Realizadas pelos coordenadores do curso) 
07 A 08/08 DE 2019 MATRICULA 2019.2 DOS VETERANOS (ON LINE) 

01/08/2019 INCICIO DO PERIODO LETIVO 2019.2 
01 A 06 /08 /2019 PERÍODO PARA SOLICITAÇÕ DE MATRICULA ECTRAORDINARIA (ONLINE) 

05/08/2019 

Feriado no estado da Paraíba 
Fundação do estado e dia da padroeira Nossa Senhora das Neves (Lei Estadual 3.489/67 e 

10.601/15). Feriado em João Pessoa — aniversário da cidade e dia da padroeira Nossa Senhora das 
Neves. 

12 a 16/08/2019 PERÍODO  PARA TRANCAMENTO PARCIAL OU TOTAL (online) 
12 a 16/08/2019 PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

SETEMBRO /2019 
07/09/2019 
(Sábado) FERIADO – Comemoração da Independência do Brasil 

10 e 11 de setembro de 2019 
(sexta-feira e sábado) ****Reservado para Aulas Presenciais e Reuniões nos pólos. 

20 e 21 DE SETEMBRO DE 
2019 

(sexta-feira e sábado) 
****Reservado para Aulas Presenciais e Reuniões nos pólos. 

OUTUBRO/2019 

04 e 05 de outubro 
(sexta-feira e sábado) 

****Reservado para Aulas Presenciais e Reuniões nos pólos. 

12/10/2019 FERIADO - PADROEIRA DO BRASIL - Nossa Senhora Aparecida 

18 e 19 DE OUTUBRO 
(sexta-feira, sábado) 

****Reservado para Aulas Presenciais e Reuniões nos pólos. 

28 de outubro: Dia do Servidor Público (ponto facultativo) 
NOVEMBRO 

02 de novembro Finados (feriado nacional) 

08 e 09/11/2019 
(sexta-feira e sábado) 

Provas Presenciais VALENDO 100 PONTOS 
(Dois tipos de prova) 

Todos os pólos: 
Um requerimento de reposição de prova em formulário próprio deverá ser preenchido e 
assinado pelo aluno com justificativa e entregue no polo. 
Opção de horários disponíveis (diurno) Sexta-feira 09:00 – 12:00 h - 13:10 as 18:00 h 
Opção de horários disponíveis (diurno) Sábado 08:10 – 12:00 h - 13:10 as 18:00 h  

*****Atenção: 
Solicitamos observar o calendário de provas a ser divulgado previamente 

As provas presenciais e reposição serão realizadas diretamente no MOODLE on-line. Uma senha de acesso será 
entregue pelo tutor presencial no inicio aos alunos presentes. 

Obs: neste período não haverá oferta de novas atividades e tarefas on line. 
15 de novembro Proclamação da República (feriado nacional) 

22 e 23/11/2019 
(sexta-feira, sábado) 

Reposição da Prova Presencial. 
(Dois tipos de prova) 

Opção de horários disponíveis (diurno) Sexta-feira 09:00 – 12:00 h - 13:10 as 18:00 h 
Opção de horários disponíveis (diurno) Sábado 08:10 – 12:00 h - 13:10 as 18:00 h  

*****Atenção: 
Solicitamos observar o calendário de provas a ser divulgado previamente 

As provas presenciais e reposição serão realizadas diretamente no MOODLE on-line. Uma senha de acesso será 
entregue pelo tutor presencial no inicio aos alunos presentes. 

Obs: neste período não haverá oferta de novas atividades e tarefas on line. 

24/11/2019 A 30/11/2019 

PERÍODO ÚNICO PARA REPOSIÇÃO DE TAREFAS E ATIVIDADES 
Neste período os professores poderão a seu critério, em atendimento a requerimento 
prévio de alunos/polos com justificativas plausíveis, deixar agendado sua semana de 
reposição de atividade on line (questionários e trabalhos tipo tarefas), EXCETO OS 
FORUNS, os quais não serão objeto de reposição. 



Solicitamos ampla divulgação junto aos alunos e professores e no ambiente MOODLE na pagina principal de cada disciplina 

 

 

24 a 29 de novembro **Período de apresentações de trabalho de conclusão de curso – TCC 

DEZEMBRO /2019 
02/12/2019 TÉRMINO DO PERIODO LETIVO 2019.2 

03 E 04/12/2019 

PERIODO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FINAIS 
Opção de horários disponíveis (diurno) Sexta-feira 09:00 – 12:00 h - 13:10 as 18:00 h 

Opção de horários disponíveis (diurno) Sábado 08:10 – 12:00 h - 13:10 as 18:00 h  
 

11/12/2019 PERIODO PARA REGISTRO DE MEDIA FINAIS NO SIGAA 

11 A 14/12/2019 PERÍODO PARA COLAÇÃO DE GRAU COLETIVA – 2019.2 E ENTRAGA DE LÁUREA 
ACADEMICA – LACAD 2019.2 

 
*Podendo haver mudanças e acordo com o planejamento do professor da disciplina, em comum acordo com cada professor orientador, 
conciliação de bancas etc. 

**As defesas de trabalho de Conclusão de Curso – TCC devem ser agendadas pelo professor da disciplina a pedido do professor 
orientador, somente após a leitura final e aprovação pelo orientador do trabalho do seu orientado. 
 
***Esse calendário será publicado no site www.virtual.ufpb.br e também será disponibilizado pelo professor na pagina principal da 
disciplina no ambiente MOODLE. 
 
****Agendamento a ser solicitado previamente pelo pólo a Coordenação do Curso. e-Mail: cienciasagrarias@virtual.ufpb.br 
 
*****Qualquer alteração será previamente comunicada aos pólos e será postado um aviso de alteração na pagina principal de cada 
disciplina pelo professor. 
 
 
 
 

***Atenção: As provas presenciais, reposição e final serão realizadas diretamente no MOODLE on-line. Uma senha de 

acesso será entregue pelo tutor presencial no inicio aos alunos presentes. 
 

 
Agradece antecipadamente. 

 
 
 
 
 

 
A COORDENAÇÃO 

cienciasagrarias@virtual.ufpb.br 


