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RESOLUÇÃO nº 33 DE 29 DE OUTUBRO DE 2015 

 

 
Aprova solicitações de alterações no 
Calendário Acadêmico, para ingressantes em 
2015/2. 
  
 

 

A Presidente do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da 

Extensão – COCEPE, Professora Denise Petrucci Gigante, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o Calendário Acadêmico 

da UFPel para os acadêmicos ingressantes no segundo semestre de 2015, atendendo a 

diversas solicitações de Cursos de Graduação, 

 

CONSIDERANDO o que foi deliberado na reunião do Conselho 

Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão – COCEPE, realizada no dia 29 de 

outubro de dois mil e quinze, constante na Ata nº 30/2015,  

 

 

R E S O L V E:  

 

 

APROVAR solicitações de alterações no Calendário Acadêmico, para 

ingressantes em 2015/2, definido na Resolução nº 32, como segue: 

 

Curso/Departamento Solicitação 

Agronomia Disciplinas utilizam janeiro por conta do 

planejamento do DME e a necessidade de contratação 

de substitutos. 

Conservação e Restauro Os calouros 2015/2 serão incluídos com os 

ingressantes em 2016/1, em algumas disciplinas, em 

vista do curso alterar seu ingresso para Sisu de Verão. 

Algumas atividades serão ofertadas em 2015/2. 

Proposta teve anuência dos estudantes. 

Departamento de Matemática e 

Estatística 

Oferta para o curso de Agronomia e precisará ofertar 

disciplinas em janeiro por conta da contratação de 

substitutos. 

Design Digital Concentra o calendário em dezembro, com aulas no 

período da tarde com anuência dos estudantes. 

Estudantes que não conseguirem cursar em turno 

inverso terão atividades recuperadas em outros 
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horários com os professores. Uma das disciplinas terá 

aulas em fevereiro (Iconologia da Arte) por 

indisponibilidade do professor em vista de outros 

cursos. 

Enfermagem Vai utilizar calendário da CRA, sem ressalvas. 

Farmácia Algumas disciplinas precisarão ser ofertadas em 

janeiro/2016 por conta da necessidade de contratação 

dos substitutos. As outras disciplinas entram no 

calendário da CRA. 

Gastronomia Concentra disciplinas até dezembro com recuperação 

de horários. 

Geoprocessamento Disciplinas concentram até dezembro com 

recuperação de horários. 

Medicina Calendário em dois módulos: 3 disciplinas de 15/10 a 

19/12 e 4 disciplinas de 11/01 a 04/03 por conta do 

planejamento docente. 

Terapia Ocupacional Duas disciplinas foram remanejadas para 2016/1. Os 

horários vagos destas disciplinas será utilizado para 

recuperar as disciplinas que mantêm a oferta para 

2015/2. Tentarão recuperar estas disciplinas antes de 

fevereiro, mas dentro do calendário da CRA. 

Engenharia Geológica Disciplinas concentram até dezembro com 

recuperação de horários. 

Engenharia de Petróleo Quatro disciplinas concentram até dezembro com 

recuperação de horários. 

Geologia Geral terá aulas em dois períodos: de 15/10 

a 19/12/2015 e de 03 a 12/03/2016  

 
 

 
 

 

                Secretaria dos Conselhos Superiores, aos 29 dias do mês de outubro de 2015 

 

 

 

 
Prof.ª Dr.ª Denise Petrucci Gigante 

Presidente do COCEPE 


