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Calendário Universitário 2008

No Calendário Universitário 2008 estão previstas, para cada semestre letivo, 16 (dezesseis) semanas efetivas
de aulas, já descontados os feriados e recessos escolares e mais 04 dias letivos destinados aos Encontros
Universitários, perfazendo o total obrigatório de 200 dias letivos anuais. Durante os Encontros Universitários
não acontecerão as atividades regulares de integralização curricular das 16 semanas letivas de cada semestre
letivo.

Observação importante:

→ A indicação "(PG)" se refere ao calendário de atividades acadêmicas da Pós-Graduação.

Janeiro

08 (PG) Lista de oferta 2008.1 digitação nos departamentos ( stricto e lato sensu)

14 a 17
(PG)

Pré-Matrícula dos candidatos selecionados para 2008.1 junto às coordenações de seus cursos
(stricto e lato sensu)

15 Colação de Grau Especial dos concludentes (servidores da UFC) dos Cursos de Gestão de
Hospitais Universitários e Gestão da Educação Superior

18 (PG) Envio à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da lista de alunos selecionados para 2008.1
(stricto e lato sensu)

21 a 25
(PG)

Matrícula Curricular e Institucional do período de 2008.1 ( stricto sensu)

24 a 30 Matrícula 2008.1 (via Internet e nas coordenações de cursos)

28 a 31
(PG)

Matrícula Curricular e Institucional do período de 2008.1 ( lato sensu)

Fevereiro – 11 dias letivos

02 a
06

Recesso de Carnaval

13 Recepção dos novos alunos (calouros) na Concha Acústica da UFC

13 a
18

Ajuste da matrícula 2008.1 (via Internet e nas coordenações de cursos)

18 Início do período letivo 2008.1 (sistema semestral e anual)

18
(PG)

Início do período letivo 2008.1 (stricto e lato sensu)

18 Início do período letivo 2008.1 das Casas de Cultura Estrangeira

18 e
19

Recepção dos estudantes pelas coordenações e pelos docentes vinculados aos cursos

19 Matrícula dos classificáveis de transferência e admissão de graduados.
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19 e
20

Período de requerimento de matrícula para estudantes do programa de mobilidade acadêmica nas
coordenações de cursos para o período 2008.1

22 a
26

Ajuste da matrícula em tempo real 2008.1 somente pelos alunos  (das 14 horas do dia 22 de
fevereiro até as 24 horas do dia 26 de fevereiro)

27 Requerimento de matrícula para aluno especial nas coordenações de cursos para o período 2008.1

28
(PG)

Ajuste de matrícula para inclusão e/ou exclusão de disciplinas do período de 2008.1 ( stricto sensu)

Março – 22 dias letivos

19 Feriado Estadual – Dia de São José

20 a 22 Recesso Escolar – Semana Santa

24 a 28 Trancamento parcial de matrícula 2008.1 das disciplinas semestrais (nas coordenações de cursos)

Abril – 25 dias letivos

09 a
11

Semana Político-Educacional – Campus da UFC em Sobral

18
(PG)

Trancamento de matrícula de 2008.1 ( stricto sensu) – último dia

21 Feriado Nacional – Tiradentes

22
(PG)

Último dia para envio à PRPPG do Aplicativo para Proposta de Curso de Especialização – APCE
(lato sensu)

22 a
25

Trancamento parcial de matrícula 2008.1 das disciplinas anuais (nas coordenações de cursos)

22 a
25

Semana da Humanidades – Campus do Benfica – Centro de Humanidades

Maio – 25 dias letivos

01 Feriado Nacional – Dia do Trabalho

06 a 14 Envio da lista de demanda eletrônica do período 2008.2 das coordenações aos departamentos

07 a 18 Resposta dos departamentos às demandas feitas pelas coordenações

10 Aniversário de fundação do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFC

12 a 16 Semana do Direito da UFC – Campus do Benfica – Faculdade de Direito

12 a 21 Solicitação de reabertura de matrícula para 2008.2

22 Feriado Nacional – Dia de Corpus Christi

28 a 30 XIII Semana de Geologia – Centro de Ciências – Campus do Pici

Junho – 17 dias letivos
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05 Último dia para conferência nas coordenações de cursos da oferta 2008.2 e solicitação (eletrônica)
de ajuste aos departamentos

11
(PG)

Lista de Demanda 2008.2 das coordenações para os departamentos ( stricto e lato sensu)

12 Publicação da oferta 2008.2 na Internet

16 a
20

Período de inscrição para nova modalidade de curso (pedidos nas coordenações)

20 Término do período letivo 2008.1 (100 dias letivos – sistema semestral e sistema anual)

20
(PG)

Término do período letivo 2008.1 (100 dias letivos – sistema semestral e sistema anual)

21 Exames finais – início

23
(PG)

Lista de oferta 2008.2 digitação nos departamentos ( stricto e lato sensu)

25 Término do período letivo 2008.1 das Casas de Cultura Estrangeira

25 53º aniversário de instalação da UFC

28 Exames finais – 1a chamada e 2a chamada – último dia

Julho

01 Digitação das sínteses 2008.1 das disciplinas semestrais pelos professores e nos departamentos –
último dia

01 a
04
(PG)

Pré-Matrícula dos candidatos selecionados para 2008.2, junto às coordenações de seus cursos ( stricto
e lato sensu)

02 Solenidade de Colação de Grau dos concludentes dos cursos ofertados pela Faculdade de Medicina
e pela Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem

04 Solenidade de Colação de Grau dos concludentes dos cursos ofertados pelo Centro de Ciências, pelo
Centro de Tecnologia e pelo Centro de Ciências Agrárias

07 Solenidade de Colação de Grau dos concludentes dos cursos ofertados pelo Centro de
Humanidades, pela Faculdade de Direito, pela Faculdade de Economia, Administração, Ciências
Contábeis, Ciências Atuariais e Secretariado e pela Faculdade de Educação

07
(PG)

Entrega, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, da lista de alunos selecionados para 2008.2
(stricto e lato sensu)

07
(PG)

Digitação das sínteses de notas de 2008.1 do sistema semestral pelos professores e nos
departamentos – último dia

08 a
11
(PG)

Matrícula Curricular e Institucional do período de 2008.2 ( lato sensu)

14 a
18
(PG)

Matrícula Curricular e Institucional do período de 2008.2 ( stricto sensu)

14 a
20

Matrícula 2008.2 (via Internet e nas coordenações de cursos)

3/6



25 a
30

Ajuste da Matrícula 2008.2 (via Internet e nas coordenações de cursos)

Agosto – 21 dias letivos

04 Início do período letivo 2008.2 (sistema semestral e anual)

04
(PG)

Início do período letivo 2008.2 (stricto e lato sensu)

04 e
05

Recepção dos estudantes pelas coordenações e pelos docentes vinculados aos cursos

04 a
10

Ajuste da matrícula 2008.2 (via Internet e nas coordenações em tempo real)

06 e
07

Período de requerimento de matrícula para aluno especial e para estudantes do programa de
mobilidade acadêmica nas coordenações de cursos para o período 2008.2

11 Feriado Escolar - Dia do Estudante

12 Início do período letivo 2008.2 das Casas de Cultura Estrangeira

15 Feriado em Fortaleza – Dia de Nossa Senhora da Assunção

16 Recesso Escolar

18
(PG)

Ajuste de matrícula para inclusão e/ou exclusão de disciplinas do período de 2008.2 ( stricto sensu)

25 a
29

Trancamento parcial de matrícula 2008.2 das disciplinas semestrais (nas coordenações de cursos)

Setembro – 25 dias letivos

08 a
11

Semana da Administração – FEAACS – Campus do Benfica

18 Divulgação do Edital relativo às vagas para mudança de curso, mudança de turno e mudança de
sede para 2009.1

19
(PG)

Trancamento de matrícula de 2008.2 ( stricto sensu) – último dia

22 a
30

Solicitação de reabertura de matrícula  para 2009.1

Outubro – 24 dias letivos

15 Feriado Escolar - Dia do Professor

16 a
26

Envio da lista de demanda eletrônica do período 2009.1 das coordenações aos departamentos

17 a
31

Resposta dos departamentos às demandas feitas pelas coordenações

20 a
22

Semana da Tecnologia – Campus do Pici – Centro de Tecnologia
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22
(PG)

Último dia para envio à PRPPG do Aplicativo para Proposta de Curso de Especialização - APCE ( lato
sensu)

22 a
24

XIV Semana de Engenharia de Alimentos – Centro de Ciências Agrárias – Campus do Pici

27 Feriado na UFC – Dia do Servidor Público

29 a
31

Encontros Universitários: Graduação, Pesquisa (XXVII Encontro de Iniciação Científica),
Extensão, Cultura e Arte

30 Divulgação do Edital relativo às vagas para transferência de outras IES e admissão de graduados
para 2009.1

Novembro – 24 dias letivos

14 Último dia para conferência nas coordenações de cursos da oferta 2009.1 e solicitação (eletrônica) de
ajuste aos departamentos

15 Feriado Nacional – Dia da Proclamação da República

21 Publicação da oferta 2009.1 na Internet

23 Vestibular-UFC 2009 – 1ª etapa

24 a
28

Período de inscrição para nova modalidade de curso (pedidos nas coordenações)

Dezembro - 06 dias letivos

05 Término do período letivo 2008.2 (100 dias letivos – sistema semestral e 200 dias letivos -
sistema anual)

05
(PG)

Término do período letivo 2008.2 (100 dias letivos – sistema semestral e 200 dias letivos -
sistema anual)

05 Solenidade de Colação de Grau dos concludentes do Curso de Medicina do Campus da UFC no Cariri

06 Exames finais – início

11 Término do período letivo 2008.2 das Casas de Cultura Estrangeira

12 Solenidade de Colação de Grau dos concludentes do Curso de Medicina do Campus da UFC em
Sobral

12 Exames finais – 1a chamada e 2a chamada – último dia

14 e
15

Vestibular-UFC 2009 – 2ª etapa

15 Digitação das sínteses 2008.2 das disciplinas anuais e das disciplinas semestrais pelos professores e
nos departamentos – último dia

16 54º Aniversário de criação da UFC

16 Solenidade de Colação de Grau dos concludentes dos cursos ofertados pela Faculdade de Medicina
e pela Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem

18 Solenidade de Colação de Grau dos concludentes dos cursos ofertados pelo Centro de Ciências, pelo
Centro de Tecnologia e pelo Centro de Ciências Agrárias
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19 Solenidade de Colação de Grau dos concludentes dos cursos ofertados pelo Centro de
Humanidades, pela Faculdade de Direito, pela Faculdade de Economia, Administração, Ciências
Contábeis, Ciências Atuariais e Secretariado e pela Faculdade de Educação

19
(PG)

Digitação das sínteses de notas de 2008.2 do sistema semestral pelos professores e nos
departamentos – último dia
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