ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Calendário Acadêmico – 2018
Informamos que o calendário oficial da UPE foi aprovado em Reunião do
CEPE – Conselho de Ensino e Pesquisa realizada no dia 29 de novembro
de 2017 “RESOLUÇÃO CEPE Nº 103/2017”
http://estudante.upe.br/anexos/cepe/2017/Calendario_Academico_UPE_2018.pdf
01 a 08 de maio

Realização do 1º Exercício Escolar

11 a 16 de junho

Realização do 2º Exercício Escolar

04 a 29 de junho

04 a 29 de junho

Solicitação de dispensa de Atividade Complementar (alunos do
currículo novo) via requerimento único da POLI no protocolo no
horário de atendimento (a analise das equivalências é realizada
pelo coordenador de cada curso).
Solicitação de dispensa de disciplina via requerimento único da
POLI no protocolo no horário de atendimento (a analise das
equivalências é realizada pelo coordenador de cada curso).

25 a 30 de junho

Realização da Prova de 2ª Chamada

09 a 14 de julho

Realização da Prova Final
Entrega das Provas do 1º e 2º Exercícios (Retardatários) esta
entrega é realizado pelo professor da disciplina

OBS (a): O aluno tem duas opções para manter o vínculo com a POLI-UPE em 2018.1: 1ª efetuar a
matricula em disciplina ou 2ª efetuar o trancamento do semestre; as ações são realizadas pelos discentes
no sig@ www.siga.upe.br. Os vestibulandos de 2018 (1º período e do 2º período) não podem efetuar o
trancamento do semestre letivo.
OBS (b): De acordo com a Lei 9.394/96 – LDB art. 47 – Na educação superior, o ano regular,
independentemente do ano civil, tem no mínimo, “Duzentos dias letivos de trabalhos acadêmicos efetivos
excluídos o tempo reservado a exames finais, quando houver”. É considerado para o ensino superior, cem
dias letivo por semestre.
OBS (c): As provas devem ser devolvidas ao discente, exceto àqueles que requisitarem Revisão ou
Banca, após a divulgação das notas. As provas em posse do docente que não forem requisitadas poderão
ser destruídas após a finalização do semestre. AS PROVAS FINAIS NÃO SÃO DEVOLVIDAS AO
DISCENTE.
OBS (d): A data da prova final foi colocada até o dia 14/07(sábado), porque na Escola Politécnica de
Pernambuco, tem aulas oficiais apenas no sábado.
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