UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
CALENDÁRIO ACADÊMICO
2007.1
ATIVIDADES
DATAS LIMITES
Início das aulas
Último dia de aulas
Período de provas finais
Último dia para solicitar trancamento (parcial e total), na CRA
Período para o concluinte solicitar a confecção de diploma na CRA
Colação de grau dos concluintes dos cursos de graduação
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
Período para solicitação, na CRA, de aproveitamento de estudos (exceto concluintes)
MATRÍCULA, INSCRIÇÃO EM COMPONENTES CURRICULARES E AJUSTE – ALUNOS REGULARES (GRADUAÇÃO E
PÓS-GRADUAÇÃO)
Disponibilização do guia de inscrição em disciplinas nos Colegiados
Publicação do escalonamento para inscrição em disciplinas de graduação e pós-graduação
Matrícula (entrega de documentos e inscrição em disciplinas) p/ os alunos da graduação aprovados no concurso vestibular
Inscrição em componentes curriculares para os alunos da pós-graduação aprovados em processo seletivo para 2007.1
Inscrição em disciplinas dos alunos regulares (graduação e pós-graduação) nos respectivos colegiados
Inscrição em disciplinas de alunos transferidos na modalidade ex-ofício (até 25% do total de aulas do semestre)
Ajuste de inscrição em disciplinas nos colegiados (somente para os alunos que fizeram a inscrição)
ALUNO ESPECIAL
Inscrição p/ seleção de candidatos à categoria de aluno especial nos Centros (p/ a graduação) e no Colegiados do Curso (p/ a
pós-graduação)
Análise das solicitações e seleção dos candidatos pelos Centros (p/ a graduação) e pelos colegiados dos cursos (p/ a pósgraduação)
Divulgação dos resultados nos Centros (para a graduação) e nos respectivos Colegiados dos Cursos (para a pós-graduação)
Centros e Colegiados enviam à CRA as relações nominais, formulários e demais documentos dos alunos selecionados, para
cadastro

SEMESTRE
2007.1
19/03/2007
21/07/2007
30/07 a 04/08/2007
27/04/2007
Até 30 dias antes da data prevista para
a respectiva colação de grau
10/08 a 29/09/2007
a qualquer época

De acordo com o cronograma
estabelecido por cada Colegiado
Até 06/03/20007
12 a 16/03/2007
12 a 16/03/2007
05 a 16/03/2007
10/04/2007
19 e 20/03/2007
03/01/2007 a 17/01/2007
a critério de Colegiados e Centros
até 03/03/2007
até 03/03/2007

Inscrição dos candidatos selecionados em disciplinas de graduação (CRA) e em disciplinas de pós-graduação (nos respectivos
colegiados de cursos)
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA
Período para solicitação (na CRA): Graduação
Período para solicitação (na CRA): Pós-Graduação
DIVERSOS
Aniversário da UFRB
Seminário de Pesquisa (Graduação e Pós-Graduação)
ENADE: Inscrição
Realização
Recesso: Carnaval
DATAS APROVADAS PELO CONSELHO UNIVERSITÁRIO PROVISÓRIO EM SESSÃO DE

/

/2006

22 e 23/03/2007
02 a 31/07/2007
a qualquer época
29/07/2007
Aguardando programação da PRPPG
Aguardando portaria do MEC
Aguardando portaria do MEC
19 a 21/02/2007

