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CALENDARIO DE ATIVIDADES – PERÍODO LETIVO 2017.1 

MARÇO /2017 

13 e 14 /03/2017  Matrícula 2017.1 dos veteranos – online  
 

13 e 14 /03/2017  Matrícula 2017.1 dos “FERAS” – realizadas pelas coordenações de cursos  
 

20/02/2017  Início do Período Letivo 2017.1  
 

ABRIL/2017 
 

14/04/2017  Feriado – Sexta-feira da paixão  
 

21/04/2017  Feriado – Tiradentes  
 

01 e 02/04/2017 

08 e 09/04/2017 

29 e 30/04/2017 

(Sábado e domingo) 

Reservado para aulas presenciais nos pólos (todos). 

***agendamento prévio a ser solicitado pelo Polo com antecedência Mínima de 20 dias 

e-mail: cienciasagrárias@virtual.ufpb.br 

30/04/2017 Professores: Data limite para postagem do Plano de Curso completo pelo professor NA PAGINA PRNCIPAL 

da disciplina contendo o detalhamento semanal dos conteúdos das unidades e sub-unidades, avaliações e o 

plano de composição dos 200 pontos totais QUE DEVERÃO SER ATRIBUIDOS E DISTRIBUIDOS nas 

avaliações on line, até o final do período 

MAIO/2017 

 01/05/2017  
 

 Feriado - Dia do Trabalho  
 

15/05/2017  
 

 Último dia para TRANCAMENTO parcial e total  
 

06 e 07/05/2017 

13 e 14/05/2017 

20 e 21/05/2017 

(Sábado e domingo) 

Reservado para aulas presenciais nos pólos (todos). 

***agendamento prévio a ser solicitado pelo Polo com antecedência Mínima de 20 dias 

e-mail: cienciasagrárias@virtual.ufpb.br 

JUNHO/2017 
09, 10 e 11/06/2017 

(Sexta, Sábado e 

domingo) 

***ENCONTRÃO PRESENCIAL DE AULAS PRESENCIAIS – REVISÃO DE AULAS 

TEÓRICAS E PRÁTICAS – TODOS OS 19 POLOS – LOCAL: UFPB – Campus Universitário de 

BANANEIRAS – PB 

15/06/2017  Feriado - Corpus Christi  
 

24/06/2017  Feriado - São João  
 

30/06/2017 e 01 e 

02/07/2017 

Provas Presenciais VALENDO 100 PONTOS – todos os pólos 

Opção de horários disponíveis (diurno) 13:30 as 17:30 h – Sexta e sábado e 08:00 – 12:00 h domingo 

Opção de horários disponíveis (noturno) 18:30 as 22:00 h – somente sexta e sábado 

 

***Atenção: 

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. 

 

07, 08 e 09/07/2017 

(Sexta, Sábado e 

domingo) 

Reposição da Prova Presencial VALENDO 100 PONTOS – todos os pólos (para aqueles alunos 

impossibilitados de comparecer na PROVA PRESENCIAL da disciplina no final de semana): 

1º Opção de Prova (diurno) 13:30 as 17:30 h – segunda, terça e quarta 

2º Opção de Prova (noturno) 18:30 as 22:00 h - segunda, terça e quarta 

Julho /2017 

08 a 14/ 07/2017 PERÍODO ÚNICO PARA REPOSIÇÃO DE TAREFAS E ATIVIDADES – Neste período a 

disciplina deverá, a critério do/a professor/a reabrir, reposição de avaliação on-line, 

(questionários e trabalhos tipo tarefas) EXCETO OS FORUNS. Estes não serão objeto de 

reposição. 

14/07/2017 Data limite para os professores e tutores finalizar as correções das tarefas on-line de reposição. 

10, 11, 12, 13 e 

14/07/2017 

*Período de APRESENTAÇÕES DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

** 

14/07/2017 Termino do Período Letivo 2017.1 

17, 18 e 

19/07/2017 

Período para realização dos EXAMES FINAIS – Provas Finais do curso de Ciências Agrárias 

15 A 22/07/2017 Período para REGISTRO DE NOTAS e MÉDIAS FINAIS NO SISTEMA SIGAA 

25 a 29/07/2017 Período para Colação de Grau Coletiva – 2017.1 e Entrega de Láurea 
Acadêmica  
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*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. 

****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 e reposição 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 

http://www.virtual.ufpb.br/

