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Olá, caros estudantes do Multicampi Garanhuns, Arcoverde, Serra Talhada 
e Salgueiro, saudamos vocês com o firme desejo de que encontrem em nossa 
universidade um ambiente acolhedor de formação acadêmica e profissional. 
Aos calouros, expressamos nossa satisfação em recebê-los e os parabenizamos por 
este importante passo em seu crescimento pessoal. De fato, o ingresso no ensino 
superior constitui um divisor de águas na história do indivíduo, introduzindo-o no 
meio acadêmico e habilitando-o para o seu futuro exercício profissional, que esta 
nova etapa possa ser vivenciada com entusiasmo e boas expectativas por todos 
vocês. 

Iniciamos 2021 (acadêmico) em um momento ainda muito atípico do que 
seria a realidade cotidiana da Universidade, mas certos de dias melhores e cheios 
de esperanças para que no próximo ano possamos retornar a um modelo 
integralmente presencial. Somos uma jovem Universidade que já nasceu 
interiorizada e que, com o passar dos anos ampliou seu perfil de forma a abrigar 
dentro deste Multicampi diferentes áreas do conhecimento e que graças a um 
corpo docente de excelente qualidade e servidores comprometidos com a 
qualidade da formação discente tem sido fundamental na qualificação 
profissional não apenas do cidadão pernambucano como de diferentes partes do 
nosso país.   

Saudamos todos vocês com alegria e acreditamos que este manual poderá 
ajudar a todos vocês, nossos discentes, com informações relevantes sobre 
sua vida acadêmica.
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1. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA UPE

1.1   ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

A Reitoria, órgão executivo de administração superior da Universidade, é exercida 
pelo Reitor, tendo o Vice-Reitor como substituto e, como auxiliares, os titulares das 
seguintes Pró-Reitorias:

 Formação continuada de docentes em Didática e Gestão acadêmica;

 Fortalecer as gestões acadêmicas e pedagógicas.

 Expandir e regular os diferentes cursos de graduação, conforme a legislação

1.1.1   PROGRAD – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

 em vigor;

 Comunicação, avaliação e acompanhamento da qualidade dos cursos;

 Promover inovação pedagógica, a integração de conhecimentos e

 Ampliação das ações de cooperação com as Unidades, Fóruns públicos de 

Planejar, gerir e desenvolver políticas e programas que assegurem a oferta e a 
melhoria da qualidade do ensino de graduação nas Unidades de Educação da UPE.

Principais diretrizes e ações estratégicas:

 Melhoria de processos de gestão acadêmica;

Princípios e diretrizes gerais de ação:

 Aperfeiçoamento da concepção da Política de Ensino;

Objetivos:

Setores:
CAE - Coordenação de Assuntos Estudantis
CDG - Coordenação de Desenvolvimento da Graduação

Contatos:
Secretaria - 183-3669 / 3183-3732 / 3183-3734
Coordenação de Projetos Discentes - 183-4013

PRÓ-REITORIA
Pró-Reitoria de Graduação
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação
Pró-Reitoria de Administração e Finanças
Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

SIGLA
PROGRAD
PROPEGI
PROADMI
PRODEP
PROEC

educação e outras IES.
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ensino e pesquisa e se destina a viabilizar as relações mútuas e de 
complementaridade entre a Universidade e a sociedade (Estatuto da UPE, Artigo 73), 
com esses objetivos:

Objetivos:

1.1.2   PROEC – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

· Articular a Universidade com a sociedade, estabelecendo compromissos, parcerias e
ações múltiplas na transferência de conhecimentos, tecnologias e competências aos
diversos segmentos sociais;

· Incentivar ações de cultura e manifestações artísticas que procurem resgatar as
raízes culturais de grupos organizados em âmbito regional, nacional e internacional.

Contatos:
Secretaria - 3183 3652 / 3183 3764 
E-mail: proec@upe.br

1.1.3   PROPEGI - PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA  E INOVAÇÃO

Objetivos:

A PROPEGI é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da Universidade de 
Pernambuco que tem por missão: dirigir, coordenar, apoiar e fomentar todos os 
esforços e produções em Pós-Graduação e Pesquisa da Instituição.

Divisões da PROPEGI:

Coordenação Geral de Pós-Graduação: (81) 3183-3782

Coordenação Geral de Pesquisa:(81) 3183-3782
E-mail: cpqpropege@upe.br

Núcleo de Gestão de Recursos: Telefone: (81) 3183-3783 
Email: caprecursos.upe@gmail.com
Horário de Atendimento: Quintas-feiras das 14h às 16h
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Escolaridade

·
·
·
· LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
·
·
·
·
· LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
· LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

1.2.1   CAMPUS GARANHUNS

A Coordenadoria Setorial de Apoio Acadêmico é um órgão institucional destinado ao 
atendimento e prestação de serviços à comunidade acadêmica, aos egressos e público 
em geral, através do registro e expedição de documentos.

· Assegura apoio técnico-administrativo às atividades acadêmicas, com vistas ao

· Zela pelo cumprimento das determinações normativas e legislação vigente
(nacional, estadual e da UPE).

· Articula com as coordenações de graduação, de curso, docentes e discentes, na

1.1.4   COORDENADORIA SETORIAL DE APOIO ACADÊMICO – Setor de   

· Executa atividades inerentes às áreas de atuação que venham a ser delegadas pelas

· Responde às consultas formalizadas pela comunidade acadêmica, egressos e

· Apoia as ações da graduação através das Resoluções CEPE/CONSUN, da

1.2.  CURSOS DO MULTICAMPI  GARANHUNS



1

2

3

4

1.2.2   CAMPUS ARCOVERDE

·BACHARELADO EM DIREITO

1.2.4   CAMPUS SERRA TALHADA

·BACHARELADO EM MEDICINA

·BACHARELADO EM ODONTOLOGIA

1.2.3   CAMPUS SALGUEIRO

·BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO

2. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA

2.1  VÍNCULO ACADÊMICO

2.1.1  SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO ACADÊMICA -SIG@ 

O Sistema de Informações e Gestão Acadêmica (SIG@) foi implantado na UPE 
Multicampi no início de 2008 e vem sendo utilizado até a atualidade, trazendo 

para seus usuários (discentes, gestores, docentes, coordenadores de curso e 
técnicos).
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· As Coordenações agendarão um momento para melhor apresentar os
procedimentos para uso dos serviços prestados pelo Setor de
Escolaridade/SIG@;

1. Acessar o endereço eletrônico www.siga.upe.br;

· Por questões de segurança, tentativas seguidas de acesso ao sistema sem
êxito, farão com que o CPF do usuário seja bloqueado; dirija-se ao Setor de
Escolaridade e solicite o desbloqueio do seu CPF;

2.

sistema reporta uma mensagem de erro, ANOTE essa mensagem de erro e
entre em contato com o Setor de Escolaridade;

· As instruções apresentadas para o acesso ao sistema são referentes à
versão 3.54.0.6.

3. Informar o CPF (APENAS A NUMERAÇÃO);

· É de fundamental importância LER E COMPREENDER todas as informações
contidas nas telas do SIG@; execute ações apenas se você compreender o

Escolaridade);

· Para executar os passos seguintes de uma ação no SIG@, AGUARDE QUE O
SISTEMA CARREGUE POR COMPLETO o passo anterior;

Após completar os procedimentos para o cadastro de login e senha, o sistema irá 
direcionar o novo usuário para a página inicial onde este deverá informar o nome de 
login escolhido ou o CPF (APENAS A NUMERAÇÃO); digitar a senha cadastrada e 
clicar sobre o botão "Entrar".

4. Clicar no link "Solicitar Acesso".

Para 
isso, os novos usuários deverão:

OBSERVAÇÕES:

Escolaridade;

ATENÇÃO AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO CALENDÁRIO ACADÊMICO
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A matrícula é o ato acadêmico que vincula o estudante ao curso requerido, 
assegurando-lhe a condição de membro do corpo discente.

Para efetuar sua matrícula:

Apurada qualquer fraude no ato da matrícula, os documentos serão remetidos às 
autoridades competentes.

2.1.2   SISTEMA DE MATRÍCULA

se a Internet: www.siga.upe.br. O aluno obtém a condição de acesso
ao Sistema de Informação e Gestão Acadêmica SIG@, através do número
do seu CPF;
pós entrar no Sig@, clique Matrícula e leia atentamente o formulário 

de Matrícula, observando as instruções do Sistema;
pós terem efetuado a matrícula, os novos alunos poderão utilizar o 

Sig@ para acompanhar o sistema de controle acadêmico de sua 
Unidade de Educação;

vedada a matrícula simultânea em mais de um curso no âmbito da
Universidade de Pernambuco (Resolução CEPE, n° 34/2004).

Antes do início de cada período letivo, todos os alunos deverão renovar a matrícula 
nos prazos divulgados no Calendário Acadêmico.
Caso não renove sua matrícula ou não requeira seu trancamento nos termos da 
legislação vigente, o aluno perderá o direito à vaga e o vínculo ao curso, só podendo 
retornar à Universidade através de um novo processo de seleção ou mediante 
processo de reintegração, nos termos das normas emanadas do CEPE/UPE.
O aluno que, na matrícula, se utilizar de documento falso ou inidôneo terá o vínculo 

de ensino pública, ele terá uma das matrículas cancelada (Lei 12.089/09).

2.1.3   MATRÍCULA EM COMPONENTES CURRICULARES ISOLADOS

É permitida ao aluno da UPE a matrícula em até dois componentes curriculares por 
período letivo e, no máximo, seis por curso, caso exista vaga nos cursos. Essa 
matrícula não vincula o aluno ao curso ou à Universidade, podendo ser concedida 
aos alunos regulares de outros cursos da UPE, diplomados e alunos vinculados a 
outras IES. Quando autorizado antecipadamente pelo Conselho de Gestão 
Acadêmica e Administrativa da Unidade de Educação, o aluno da UPE terá 
assegurado o aproveitamento do componente, desde que obtenha aprovação na 
Instituição.

Como e quando requerer:
dêmico
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O aluno com matrícula trancada e que deseja retornar ao curso pode solicitar 
a reabertura da matrícula à Unidade de Educação, desde que esteja dentro do 
prazo de trancamento, independente da obrigatoriedade da renovação semestral 
da sua matrícula.

Como e quando requerer:

2.1.4   SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTE CURRICULAR, ATIVIDADE, PRÁTICA OU 
ESTÁGIO

O cancelamento da matrícula de um ou mais componente curricular pode ser 
solicitado pelo aluno após a matrícula geral, apenas nas Unidades de Educação que 
adotam matricula por componente, desde que o aluno permaneça vinculado, no 
mínimo, a um componente curricular.

Como 
e quando requerer: Acadêmico

O aluno pode substituir o componente curricular em que estiver matriculado, no 

Como e quando requerer:
Acadêmico.

O aluno pode ser dispensado de disciplina ou componente curricular, se os 

Como e quando requerer:
Acadêmico

O trancamento suspende as atividades acadêmicas, mantendo apenas o vínculo de 

integralização curricular e deve ser renovado a cada semestre.

semestres consecutivos ou não. É vedado o trancamento aos alunos matriculados 

Como e quando requerer:
Acadêmico
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2.1.9   AUTORIZAÇÃO PARA CURSAR COMPONENTE CURRICULAR EM OUTRAS IES

É cabível à Unidade de Educação negar a atrícula ao estudante, perdendo este 
o direito de continuar no exercício de sua função discente, nos seguintes casos:

a) abandono, caracterizado pelo afastamento espontâneo do curso, sem a devida

c) os alunos cumprindo sanções disciplinares pelo Conselho de Gestão Acadêmica e

d) ultrapassado o prazo permitido para a integralização curricular, excluídos os
períodos de trancamento.

Até 15 dias do início das aulas, o aluno poderá, excepcionalmente, por motivo 

matrícula extemporânea (Resolução CEPE Nº 35/2004).

O aluno deve solicitar autorização prévia à Unidade de Educação em que 
se encontra matriculado, para cursar componente curricular noutra IES, 
que, se concedida, garantirá o reconhecimento posterior pela UPE. 
Entretanto, o componente curricular cursado fora da UPE poderá não ser aceito 
pela Unidade de Educação, dependendo da equivalência de programa e carga 
horária comprovadas. A autorização é limitada a oito componentes curriculares 
durante todo o curso, incluindo-se, neste limite também, os componentes 
cursados com prévia autorização.

Como e quando requerer: Em qualquer tempo. Anexar programa da Disciplina 
com carga horária, número de créditos, ementa e conteúdo. O programa deverá 
estar devidamente assinado pelo responsável do setor da IES onde o aluno 
pretende cursar.

2.1.11   REINTEGRAÇÃO

b)

A Universidade poderá, a seu critério, promover a readmissão de alunos que 
abandonaram o curso e desejam retornar para concluí-lo. A reintegração do aluno 
deve observar o tempo máximo previsto para integralização curricular e a 
existência de vagas no curso. Far-se-á de acordo com as normas emanadas do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE.

Como e quando requerer:
resultado da seleção.
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2.2   FORMAS DE DESVINCULAMENTO

É o ato de colação de grau acadêmico por integralização curricular. Após 
esse evento, os concluintes deverão se dirigir ao Controle Acadêmico de sua 
Unidade de Educação para solicitarem o diploma.

Como e quando requerer: Após a integralização de todos os 
componentes curriculares, incluindo o Exame Nacional de Desenvolvimento 
do Estudante – ENADE, pagar taxa de serviços correspondentes.

Para cada forma de saída dos alunos matriculados nos cursos de graduação, o aluno 
preenche o requerimento único e aguarda resultado do processo.

2.2.1   FORMATURA

Ocorre quando a Unidade de Educação recebe a declaração de vaga solicitada 
pelo aluno e a documentação dele será remetida à outra IES; 

anexar declaração de vaga da IES de destino; pagar taxa 
correspondente.

2.2.3   DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO

Consiste na desvinculação voluntária do curso, requerida pelo aluno e anotada em 

Como e quando requerer: A qualquer tempo.

2.2.4   ABANDONO DE CURSO

Ocorre quando o aluno deixa de se matricular sem trancamento de matrícula, 

e só poderá retornar à Universidade através da reintegração ao curso ou de outro 
Concurso Vestibular. Só pode haver reintegração dentro do prazo máximo de 
integralização curricular e mediante existência de vaga.

Como e quando requerer:A qualquer tempo, pode solicitar ao Conselho de Gestão 
Acadêmica e Administrativa nos abandonos por período inferior a três anos ou 
ao CEPE, em casos de abandono maior que três anos.

14



2.3.1   SISTEMA DE APROVAÇÃO

Em cada componente curricular, o aluno será:

2.2.5 DECADÊNCIA DE DIREITO   

Ocorre quando o aluno perde o direito de continuar os studos 
e, consequentemente, a matrícula, por ultrapassar o tempo máximo permitido 
para integralização curricular, excluídos os períodos de trancamento.

Após a colação de grau, o formando deverá solicitar seu diploma na Escolaridade 
da Unidade de Educação, pagando a taxa de serviço correspondente.

2.3   AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DISCENTE

em cada período letivo, da seguinte forma:

a)
curricular o aluno que não comparecer, pelo menos, a 75% das aulas

por período, compreendendo:

longo do período. Para cada disciplina, serão efetuadas, no mínimo, 2

em teórica e prática.

sendo permitido o arredondamento.

ou menos de 75% de frequência.
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O aluno poderá solicitar a revisão do resultado das avaliações à Coordenadoria do 
Curso no prazo de até três dias úteis após a divulgação da nota (CEPE nº 11/2004). 
A revisão deverá ser procedida pelo rofessor na presença do aluno, obedecendo 
aos mesmos critérios pedagógicos adotados na avaliação geral da turma. 
Serão estabelecidos data e horário, com antecedência mínima de 72 horas, pela 

 no prazo máximo de uma semana.

Banca Examinadora

aluno solicitar ao Diretor das Unidades de Educação uma banca examinadora no 

a divulgação da nota.

2.3.3   SEGUNDA CHAMADA

2.3.2   FREQUÊNCIA E REGIME ESPECIAL

trate de credo comprovado por autoridade eclesiástica, de doença comprovada por 

trate de órgãos públicos ou privados, mesmo sendo os motivos comprovados 
através de documento, salvo os casos de tratamento excepcional assegurado pela 
legislação em vigor.
Visando à regularidade da vida acadêmica, é de grande importância para o 
estudante o registro de sua presença às aulas e demais atividades didáticas. A 
chamada é feita, obrigatoriamente, pelo professor em sua aula. Todo convocado 

atividades civis, por força de exercício ou manobras, terá suas faltas abonadas para 
todos os efeitos - art. 60, §4º, Lei nº 4.375/1964.

Chamada. A matéria da segunda chamada será a ministrada até a 
última aula anterior à aplicação da respectiva avaliação.

Como requerer:
solicitação.
Quando requerer: até 48 horas úteis após a realização da avaliação.
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Alunos Portadores de Doenças

2.4   ESTÁGIO CURRICULAR

Decreto Lei nº 1.044 de 21.10.69

Art. 1º -

caracterizados por:

Curricular: Estágio obrigatório, visando integralizar a carga horária total
prevista pelo currículo pleno do curso. Sua avaliação será de acordo com os

obrigatório poderá ser integralizado como atividade complementar (Lei 
11.788

gestante.

Em Fevereiro de 2016, o Multicampi 

a)

emocionais necessárias ao prosseguimento da atividade escolar em novos
moldes;

b)

Art. 2º -

Art. 3º -

c)
continuidade do processo pedagógico de aprendizagem.



Art. 4° - Será de competência do Diretor do Estabelecimento a solicitação à 
autoridade superior imediata do regime de exceção.
Como requerer: preencher o requerimento único; anexar o documento
comprobatório.
Quando requerer: Na época da ocorrência do fato.

Regime de Exercícios Domiciliares a Estudante Gestante
Lei n° 6.202 de 17.04.75

Art. 1° - A partir do 8° mês de gestação e durante três meses, a estudante, em caso 

Decreto-Lei n° 1.044, de 21 de outubro de 1969.

Parágrafo Único -
serão determinados por atestado médico a ser apresentado à direção da escola.

Art. 2° - Em casos excepcionais, devidamente comprovados mediante atestado 
médico, poderá ser aumentado o período de repouso, antes e depois do parto. 

Parágrafo Único - Em qualquer caso, é assegurado às estudantes, em estado de 

Como requerer: preencher o requerimento único; anexar o documento 
comprobatório do motivo.

Quando requerer: a partir do 8° mês de gestação da aluna.

OBSERVAÇÃO: Esse regime não se aplica às aulas práticas, atividades e ao 
estágio supervisionado.

Abono de Faltas ao Aluno Militar em Exercício ou Manobras
Decreto-Lei n° 715 de 30.07.69

Art. 1° - O § 4° do Artigo 6° da Lei n° 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço 
Militar), passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 4° - Todo convocado, matriculado em órgão de formação de reserva que seja
obrigado a faltar a suas atividades civis por força de exercício ou manobras, terá
suas faltas abonadas para todos os efeitos.

Como requerer: preencher o requerimento único; anexar o documento 
comprobatório.
Quando requerer: na época em que for convocado para exercícios ou manobras.
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Os documentos recebidos pelas Unidades de Educação, no ato da matrícula, serão 
apreciados pela Secretaria de Educação de Pernambuco, atendendo ao que 
preceitua a Resolução CEPE n° 70/2007.

Para concorrer ao referido percentual de vagas, o candidato deverá declarar, no 
momento da inscrição, haver cursado o ensino FUNDAMENTAL II SEGMENTO e o 
ensino médio, integral e exclusivamente, em regime regular, em escolas públicas 
estaduais ou municipais, localizadas no Estado de Pernambuco.

atendam à condição estabelecida, considerar-se-á atendido no sistema de cotas.

2.6   ALUNO COTISTA

candidatos que atendam à condição estabelecida, em número inferior a 20% (vinte 

Instituído pelo Ministério da Educação, componente do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (SINAES), o ENADE tem por objetivo avaliar o 
desempenho acadêmico dos alunos dos cursos de graduação e é condição 
obrigatória para a obtenção do diploma (Portaria Ministerial N° 2.051, de 
09/07/2004). O cronograma do exame e o rol de cursos a serem avaliados são 
determinados, a cada ano, pelo Ministério da Educação. Estão habilitados a 

do último ano (concluintes) dos cursos a serem avaliados.

2.7   EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES - ENADE 

Se, dentre os candidatos que atendam à condição estabelecida não houver 

Em cada curso oferecido pela UPE, será reservada, de acordo com a Resolução 
CONSUN n° N° 10/2004, alterada pela Resolução n° 004/2007, a cota de 20% (vinte 
por cento) por entrada e turno das respectivas vagas, para preenchimento por 
candidatos aprovados que tiverem cursado o ensino médio, integralmente, em 
regime regular e exclusivamente, em escolas da rede pública estadual ou 
municipal do Estado de Pernambuco.
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Bacharelado - Curso de Graduação que confere o grau de bacharel para o exercício 

Tecnólogo -

PPC

2.8   NOÇÕES CONCEITUAIS

CURSO DE GRADUAÇÃO

CURRÍCULO

Licenciatura - Curso de Graduação que confere o grau de licenciado para o 

MATRIZ CURRICULAR

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
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COMPONENTES CURRICULARES

CRÉDITO

É a soma das unidades de trabalho cumpridas pelo aluno durante um período letivo, 
em determinado componente curricular. Os créditos são mensurados pela carga 

estruturados em sistema de créditos.

PRÉ-REQUISITO

São os elementos que compõem o currículo: módulos, disciplinas, práticas, 

caráter predominantemente teórico ou prático, disciplinar ou interdisciplinar, 

MÓDULO

É considerado o tempo mínimo e máximo de cada curso, estabelecido para sua 

carga horária total do currículo. O aluno deverá estar atento ao cronograma do seu 
curso e aos componentes curriculares oferecidos pel s , de modo a 

máximo para a conclusão do curso.

PERÍODO LETIVO

É denominado ao componente curricular que se exige ter sido previamente 
estudado e cumprido pelo aluno, para que ele possa se matricular em outro que lhe 
dá sequência.

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR
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2.9   MOVIMENTO ESTUDANTIL

CALENDÁRIO ACADÊMICO

semestre ou ano letivo. O Calendário Acadêmico de Graduação elaborado pela UPE 
é anual e aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE. Porém, 
cada Unidade de Educação preparará o seu Calendário Acadêmico baseado no 
Calendário da Universidade que será aprovado pelo respectivo Conselho de Gestão 
Acadêmica e Administrativa.

Grande parte dos estudantes não conhece o ovimento studantil (ME). Tendo 
em 

papel que cada entidade exerce.

DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES - DCE

É a representação máxima dos estudantes dentro da Universidade, o DCE-UPE tem 
representação em todos os Campi (do sertão ao litoral). Reivindicar os direitos dos 

estudante para perto da luta do Movimento Estudantil.

DIRETÓRIO ACADÊMICO - DA

É a representação estudantil dentro do Campus.
intermediação entre discentes, docentes e a administração universitária. O 

Campus de um modo geral. É responsável também, por ações estudantis, como 

atividades culturais e outros eventos. Junto com a diretoria, é responsável pela 
manutenção e melhoria da qualidade do Campus que representa.

Os CAs são as representações de cada curso. Seus integrantes são eleitos pelos 

de cada CA. Os CAs, juntamente com o DA, tentam conseguir melhorias para os 
respectivos cursos dentro da Universidade, promovendo palestras e semanas 
cheias de atividades que envolvam seu curso. Cada aluno deve informar-se junto ao 
CA de seu curso.

CENTRO ACADÊMICO - CA

22



3.2   SALAS DE ESTUDO

3.1   SERVIÇOS

As Bibliotecas do Multicampi atendem a comunidade em geral e a comunidade 

contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento.

3. BIBLIOTECAS no Multicampi

ABiblioteca oferece aos usuários os seguintes serviços:
Consulta local às fontes de informação disponíveis por meios eletrônicos e ao

Serviços de renovação de livros online pelo site do Pergamum:

Sala de estudo em grupo é destinada à realização de pesquisa e trabalhos dos 
usuários. 

http://pergamum.upe.br/pergamum/biblioteca/index.php

3.3   COMPUTADORES

responsabilidade pelos danos causados. Os trabalhos acadêmicos deverão ser 

eliminados periodicamente.
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3.4   COMO ENCONTRAR OS LIVROS NAS ESTANTES

Ao solicitar esse serviço ao funcionário, o usuário deverá inserir seu CPF e SENHA:

A disponibilidade do material em reserva terá prazo de 24h para o empréstimo do 
mesmo. Caso o prazo expire será repassado para o próximo usuário.

§
comprovante de vínculo com a Universidade atualizado semestralmente;

Ao realizar a pesquisa na página: http://pergamum.upe.br/pergamum/
biblioteca/index.php, o aluno deverá

Exemplo: Número de chamada: 347.71J765I, o usuário deverá se dirigir a estante 

encontrar a obra desejada.

3.5   CADASTRO E ATUALIZAÇÃO

3.6   EMPRÉSTIMO

§

24

ALUNO(A) DE GRADUAÇÃO:

TIPO DE MATERIAL: QTD. MÁXIMA: PRAZO(DIAS)

LIVROS 03 07

REVISTAS CONSULTA

REFERÊNCIAS CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

ALUNO(A) DE PÓS-GRADUAÇÃO:

TIPO DE MATERIAL: QTD. MÁXIMA: PRAZO(DIAS)

LIVROS 03 15

REVISTAS CONSULTA

REFERÊNCIAS CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA

PROFESSORES:

TIPO DE MATERIAL: QTD. MÁXIMA: PRAZO(DIAS)

LIVROS 05 15

REVISTAS CONSULTA

REFERÊNCIAS CONSULTA

CONSULTA

CONSULTA



ter sido 

R$5,00 ao dia.

3.7   MULTAS NO VALOR DE R 1,00/DIA

3.8   PENALIDADES

3.9   CUIDADOS COM OS LIVROS

3.10   CUIDADOS COM A BIBLIOTECA

NÃO FAÇA ANOTAÇÕES NOS LIVROS;
NÃO USE CANETAS MARCA-TEXTO;
EVITE ALIMENTAR-SE PERTO DOS LIVROS;
NÃO RASGUE AS FOLHAS;
EVITE FAZER CÓPIAS;
EVITE DOBRAR AS PONTAS DAS PÁGINAS;
EVITE USAR GRAMPOS E CLIPS;
EVITE USAR SALIVA PARA VIRAR AS PÁGINAS;
EVITE EXPOR O LIVRO AO SOL, CHUVA E UMIDADE;
LEMBRE-SE QUE O LIVRO DA BIBLIOTECA SERVIRÁ TAMBÉM PARA OUTROS
USUÁRIOS.
AO CONSULTAR O LIVRO NÃO GUARDE NA ESTANTE, SOB O RISCO DE FICAR
PERDIDO NO ACERVO.

§ NÃO ENTRAR COM ALIMENTOS E BEBIDAS;
§ MANTENHA O AMBIENTE LIMPO;
§ COLOCAR O CELULAR NO SILENCIOSO;
§ NÃO FUMAR NAS DEPENDÊNCIAS EM QUALQUER CIRCUNST NCIA
§ DENTRO DA BIBLIOTECA, O SILÊNCIO É PRIORITÁRIO.
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· Monitoria

4. Coordenações Setoriais do Multicampi

4.1   COORDENAÇÃO SETORIAL DE GRADUAÇÃO

4.1.1   MONITORIA

demonstrem capacidade para auxiliar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão 

Edital PROGRAD-
CAE/PFAUPE/UPE nº XX/20XX – Monitoria

Multicampi
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4.1.3 DIVISÃO DE ESTÁGIOS

4.1.2 PFA - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ACADÊMICO

O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ACADÊMICO (PFA) visa o desenvolvimento de 
ações no âmbito do ensino, pesquisa e extensão, com a perspectiva de contribuir 
para a elevação do nível de qualidade das atividades desenvolvidas na Universidade 
de Pernambuco.

§ 2º – ter cumprido o mínimo de 10% da carga horária total do seu curso. Os cursos

Informações gerais para estudantes:
Os estágios obrigatórios acontecem nos 4 (quatros) últimos anos dos cursos. Para 
cumprir o estágio não obrigatório o estudante deverá ter cumprido os 
percentuais estabelecidos pelos cursos. Para isso, o estudante deverá ter uma 
carta de aceite 

cada semestre o estudante entregará na coordenação de 
estágio um relatório das atividades desenvolvidas.

Capítulo V – Estagiário (Resolução do CEPE nº 070/2018)

Art. 14° -  São obrigações do estagiário:

Parágrafo único:

Art. 15º – Somente poderão realizar a atividade de estágio não obrigatório, 

componente curricular previsto no Projeto Pedagógico de Curso (PPC), devendo ser 
observados os seguintes requisitos:

§ 1° – celebrar termo de compromisso entre o educando e a parte concedente do
estágio;

Conhecer a legislação e as normas regulamentares sobre estágios;
Cumprir a carga horária prevista no PPC na IES e na concedente;

Participar dos encontros pedagógicos de orientação;
Entregar os documentos comprobatórios da realização do estágio exigidos pela

IES à Seção de Estágio nas Unidades, ao Docente orientador e ao Docente do
componente curricular;
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Nesse sentido, podemos realizar diversas ações extensionistas, tais como: cursos, 

os resultados tenham impacto na sociedade. No desenvolvimento das ações de 

4.2   COORDENAÇÃO SETORIAL DE EXTENSÃO E CULTURA

brasileira, regional e local;

extensionistas ao longo de todo o ano.

28

Para mais informações e sugestões, envie um e-mail para extensao.multicampi    upe.br@



4.3   COORDENAÇÃO SETORIAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

COMPROMISSOS

A Coordenadoria de Pós-Graduação e Pesquisa, com função executiva no âmbito 

qualidade à execução do Projeto Institucional e do(s) Projeto(s) de Curso(s)
promover a vivência interdisciplinar das dimensões curriculares  incentivar a 

extensão da UPE.

4.3.1 PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (IC)

O aluno de graduação da Universidade de Pernambuco poderá participar de 

submetidos aos editais. Para participar destes editais, 
o aluno precisa estar 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAR COMO ALUNO DE IC
Estar regularmente matriculado do segundo ao penúltimo período do curso de

Dispor de Curriculum vitae cadastrado na 
plataforma Lattes do CNPq
( ).

Não acumular a bolsa concedida no âmbito dos editais que possuem
Multicampi

não

remuneração regular de qualquer natureza.

Elaborar junto com o orientador o Relatório Parcial e Final da pesquisa.
Fazer referência à sua condição de bolsista dos órgãos de Fomento (FACEPE ou

apresentados e publicações.
Prestar informação, quando solicitado pelos órgãos de fomento e pela UPE,

durante e após a vigência da bolsa.
Apresentar os resultados da pesquisa na Semana Universitária da UPE.
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EDITAL PIBIC-IC-CNPQ-UPE

4.3.2 EDITAIS PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (IC)

Os projetos devem ser submetidos no Sistema de Informações sobre Pós-Graduação
e Pesquisa da UPE (SISPG). Em geral, a divulgação e o período de inscrições para o
EDITAL IC UPE PFA ocorre entre os meses de outubro a novembro.

o , preferencialmente, deve conter: a) introdução (fundamentação
teórica,

a) Modelo do projeto

b) Submissão
Os projetos devem ser submetidos no Sistema de Informações sobre Pós-Graduação
e Pesquisa da UPE (SISPG). Em geral, a divulgação e o período de inscrições para o
EDITAL PIBIC-IC-CNPq-UPE ocorre entre os meses de março a maio.

EDITAL IC-UPE-PFA

a) Modelo do projeto
O projeto, preferencialmente, deve conter: a) introdução (fundamentação

b) Submissão

EDITAL IC-MULTICAMPI

a) Modelo do projeto

b) Submissão
Em geral a divulgação e o período de inscrições para o EDITAL IC/MULTICAMPI
ocorre entre os meses de abril e maio.
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4.3.3 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
PIBIC/FACEPE

Modelo do projeto
O projeto deve conter até 04 (quatro) páginas, excetuando-se a capa, apenas em
formato "pdf", apresentando os seguintes tópicos: Introdução, Objetivos

4.3.4 PROGRAMAS STRICTO SENSU

Multicampi, são eles:

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS – PROFLETRAS 

Objetivos:

Oferecer  subsídios  para  a utilização de estratégias de mediação em enquadres



32

subsistemas  fonológico, morfológico, sintático e  semântico-pragmático  da
linguagem;

contextos diferenciados com propósitos funcionais distintos;

Público-Alvo:

estaduais e municipais.

Área de Concentração:
Linguagens e Letramentos

Informações:
Site: 
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MESTRADO PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA - PRÁTICAS E INOVAÇÃO EM SAÚDE 
MENTAL

Objetivos:

Público-Alvo: 

Área de Concentração: 

Informações:

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM CULTURAS AFRICANAS, 
DA DIÁSPORA, E DOS POVOS INDÍGENAS – PROCADI

Objetivos: 



O ingresso se dá por meio de uma avaliação diagnóstica do candidato, cuja 
exigência mínima é a apresentação do diploma do curso de superior concluído, 
embora possa ser requerida, adicionalmente, uma entrevista ou análise do 
currículo, conforme os requisitos estabelecidos no edital de cada curso. Sua 

oferecendo, ao longo dos anos, diversos cursos de pós-graduação lato sensu, 

para que se possa formar uma turma viável.

4.3.5 PROGRAMAS LATO SENSU
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5. CONTATOS IMPORTANTES

CAMPUS GARANHUNS

Direção
Profª. Rosângela Estevão Alves Falcão (Diretora) Prof. Adauto Trigueiro de 
Almeida Filho (Vice-diretor) E-mail: direcao.multicampi@upe.br

Assessoria
Esther Leyla da Silva Braga
Telefone: (87) 3761-8212 
E-mail: assessoria.multicampi@upe.br

Coordenador Financeiro
Joel Pereira Ferreira
Telefone: (87) 3761-8217 

Coordenadoria de Apoio Acadêmico / Escolaridade Profª. Crisna Teodorico 
dos Santos
Telefone: (87) 3761-8221 / 3761-8222 / 3761-8239

 

Coordenação de Recursos Humanos
Ana Paula Santos Fernandes de Oliveira
Telefone: (87) 3761-8219
E-mail: garanhuns.rh@upe.br

Coordenador Setorial de Extensão e Cultura
Prof. Higor Ricardo Monteiro Santos
Telefone: (87) 3761-8226 
E-mail: extensao.multicampi@upe.br

Coordenador Setorial de Planejamento
Prof. Emanoel Francisco Sposito Barreiros
Telefone: (87) 3761-8218 
E-mail: planejamento.multicampi@upe.br

Coordenador Setorial de Pesquisa e Pós-Graduação 
Prof. . . Fernando da Silva Cardoso
Telefone: (87) 3761-8230 
E-mail: pesquisa.multicampi@upe.br

E-mail: escolaridade.multicampi@upe.br



36

E-mail: hericsonbg@gmail.com 

Coordenador Setorial de Graduação
Prof. Josaniel Vieira da Silva
Telefone: (87) 3761-8229 
E-mail: graduacao.multicampi@upe.br

Tesouraria
Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação 
Telefone: (87) 3761-8218

Clínica de Psicologia
Telefone: (87) 3761-8211

Biblioteca
Telefone: (87) 3761-8223

Coordenação dos Cursos EAD
Telefone: (87) 3761-8241

Técnicos de TI
Telefone: (87) 3761-8599

Escola de Aplicação Profa. Ivonita Alves Guerra 
Telefone: (87) 3761-8234

CAMPUS ARCOVERDE

Coordenadoria de Apoio Acadêmico - Escolaridade 
Telefone: (87) 3822-1051
E-mail: escolaridade.upearcoverde@gmail.com

Coordenação Administrativa
Telefone: (87) 3822-1051

������������������������������

E-mail: sap@upe.br

E-mail: garanhuns.biblioteca@upe.br

Ciências Biológicas
E-mail: cienciasbiologicas.ead@upe.br

Letras
E-mail: lestras.secretariasiga@upe.br
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CAMPUS SERRA TALHADA

Coordenadoria de Apoio Acadêmico - Escolaridade 
Telefone: (87) 99136-8528
E-mail: serratalhada.escolaridade@upe.br

CAMPUS SALGUEIRO

Coordenadoria de Apoio Acadêmico - Escolaridade 
Telefone: (87) 3871-8701

Biblioteca
Responsável: Vanildo Pereira Pontes
Telefone: (87) 3871-8703
E-mail: salgueiro.biblioteca@upe.br

Sala da Administração do Prédio
Responsável: Regivane Maria Gonçalves 
Telefone: (87) 3871-8708 
E-mail: administracao.salgueiro@upe.br

Coordenação de Cursos da Graduação
Telefone: (87) 3871-8707

Sala dos Professores
Telefone: (87) 3871-8705

Biblioteca
Telefone: (87) 3822-1051
E-mail: bibliotecaupe.arcoverde@outlook.com

Núcleo de Práticas Jurídicas
Telefone: (87) 3822-1051

Clínica Escola
Telefone: (87) 3822-1051



Coordenação de Cursos da Graduação
Telefone: (87) 3871-8707

Sala da Administração do Prédio

Sala dos Professores
Telefone: (87) 3871-8705

Responsável: Vanildo Pereira Pontes
Telefone: (87) 3871-8703
E-mail: vanildopontes@hotmail.com

Biblioteca

Responsável: Regivane Maria Gonçalves 
Telefone: (87) 3871-8708 / (87) 996338000
E-mail: regivanegoncalves@hotmail.com

CAMPUS SERRA TALHADA

Responsável: Adreanne Bem
Telefone: (87) 99114-4016
E-mail: serratalhada.escolaridade@upe.br

Coordenadoria de Apoio Acadêmico - Escolaridade

CAMPUS SALGUEIRO

Coordenadoria de Apoio Acadêmico - Escolaridade
Telefone: (87) 3871-8701
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ANEXO
ANEXO I
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REITORIA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

- que o ensino híbrido, uma metodologia que combina a aprendizagem presencial e remota,
permitindo a interação discente-docente-conhecimento, tem sido adotado para desenvolvimento das
atividades no contexto ela pandemia da COVID-l 9;

RESOLVE: 

Art. 1 º- Estabelecer o Calendário Acadêmico da UPE para o ano letivo de 202 l, para os 
cursos de graduação presencial, para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão 
da Pandemia da COVID-19 (Anexo). 

Art. 2°- Aprovar a continuidade das atividades regulares, no ensino de graduação presencial, 
na perspectiva do ensino híbrido, para o semestre letivo de 2021.1. 

Art. 3°- O semestre 2021.1 será vivenciado ele forma híbrida, com metodologia e formato 
semelhantes aos adotados nos semestres 2020.1 e 2020.2 e o semestre 2021.2 terá formato definido 
até janeiro de 2022, conforme decretos e resoluções que venham a ser estabelecidos pelo Ministério 
da Educação e pelo Governo do Estado de Pernambuco. 

§1 º O ensino híbrido caracteriza-se, no contexto da pandemia, na convergência dos formatos
de ensino presencial e remoto. 

§2º Os componentes curriculares, para 2021.1, poderão ser ofertados de forma totalmente
remota ( com atividades síncronas e assíncronas), totalmente presencial ou de maneira mista 
(presencial e remoto), desde que sejam asseguradas as condições de biossegurança nas Unidades de 
Educação. 

§3º Caberá a cada Unidade de Educação e seus respectivos Plenos de Cursos definir, para
2021.1, o formato da oferta dos componentes curriculares, de acordo com as diretrizes curriculares 
dos cursos, seus projetos pedagógicos e os protocolos de retomada das atividades acadêmicas. 

§4º As atividades síncronas serão vivenciadas no mesmo turno de matrícula dos
componentes curriculares ofertados no SIGA. 

§5° É possível a adoção da substituição ele atividades presenciais relacionadas à avaliação,
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Estágio Supervisionado obrigatório, atividades práticas e 
aulas de laboratório, por atividades não presenciais, através da mediação de Tecnologias Digitais ele 
Informação e Comunicação. 

§6º Devem ser apresentados, para o semestre letivo 202 l. l novos Planos de Atividades
(planos de ensino), elaborados pelos docentes, com cletalhamento dos conteúdos, da metodologia, ela 
carga horária, cio cronograma, cios exames ele avaliação, das ferramentas digitais utilizadas e da 
bibliografia para a vivência cio componente curricular, no formato definido nos Plenos ele cursos. 

Art. 4°- De acordo com a Lei nº 14.040/2020, enquanto perdurar o estado de calamidade 
pública, os estudantes dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia e Medicina que 

Ci,1\ .. ·nh• ,1 .. , 1 ·�1.!,I...• \IL· 1 \'111 unhuL�• 
._ ., •• .,., ,'�" • o. ·1..... • ..1 � 1 • ,-.t• 

-

Flli\'l)_.\ç.\o lfi\'l\'EHSlll,\l)E nr Pr:íli\'.-\.\IBl'CO- llPE 
A,. uo1 ernad,,r ,\gamennn i\ fagalhà�,. �/11 - R,Tile/f'E 

Sit,•: 11111u1p�.hr CNPJ: 11.012.597/0001-91 
CEP: 50.IOD-OIO Fon,·: (081)3183-J(,n 
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REITORIA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO UNIVERSIDADE 

DE PERNAMBUCO 

tiverem integralizado 75% (setenta e cinco) dos estágios supervisionados obrigatórios/internato e 
tiverem cursado com êxito todos os demais componentes curriculares obrigatórios previstos no PPC 
cio seu curso, poderão solicitar antecipação da colação de grau. 

Art. 5°- Disponibilizar os laboratórios de informática/computação e outros espaços, das 
Unidades de Educação, para os estudantes de graduação presencial sem equipamentos adequados, 
com conectividade restrita ou com outras limitações, para o desenvolvimento elas atividades cio 
ensino remoto, respeitando-se os protocolos sanitários e os rodízios instituídos nas Unidades. 

Art. 6°- Revogam-se as disposições contrário 

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão - CEPE, Sala de Sessões, em 29 ele julho de 2021 

(i,,, ,.:1111, ,f., f-"�I.HI" d,.· l'i..-nl 1111\lu1.1i 
... �,. ,•, 1,"...;I � - • fll",. •• � IC'I ,'• 

� ' dp5-�· 
Prof. Dr. PEDRO HE QUE DE BARROS FALCÃO 

Presidente 

-

H i\D.-\Ç.-\0 li'\l\'CRSID.\l>I·: l>E l'Ell', \ \lll(ICO- l l'I: 
/\, Gm .:matlnr Agamcnon 1\li1galh;k, sln - R.:dfdl'L 

Site: "" ,, .upd1r CNP.I 11 022.S97/0001-91 
(TI': SIJ.101)-010 Fone: (081)3183-367-l 
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REITORIA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

24 25 26 27 28 29 30 

31 

12- Feriado Dia de N. Sra. Aparecida
28-Feriado Dia do servidor público •

03 semanas letivas - incluindo sábados letivos 

NOVEMBRO 2021 

D s T Q Q s s 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 

02 - Feriado de Finados 
15 - Feriado Proclamação da República 

04 semanas letivas - incluindo sábados letivos 

DEZEMBRO 2021 

D s T Q Q s s 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

08 - Feriado Dia de N. Sra. da Conceição 

05 semanas letivas - mclu1ndo sábados letivos 

-

( ,,n,,:nht 1..h• l�'IIJLl,1 1..k l'1.·111J111h1h: ... 1 
.... . • i,':( "ln ' ,,r ,\, 

6a8 

6a8 

9 

11 

DATAS 

1 

DATAS 

5 e 12 

19 e 20 

1 

UNIVERSIDADE 

DE PERNAMBUCO 1w1 ;,:,21 

Período de modificação de matrícula e ajuste de ofertas 
pelo coordenador de curso a partir das 12:00 h 
Período de Matricula Assistida pelo coordenador de curso 

Rodar as resoluções de pendências da matrícula 
SIG@/PROGRAD 

Início das aulas para discentes Veteranos/Ingressantes e 
Acolhimento do(as) discentes Ingressantes do Semestre 
Letivo Regular 2021.1 dos Cursos de Graduação. 

ATIVIDADES 

Início da Oferta de matrícula 2021.2 pelas Coordenações de 
Curso 

ATIVIDADES 

Aplicação de Provas do SSA 1 e 2 (Manhã e Tarde) 

Aplicação de Provas do SSA 3 (Manhã) 

-

rt '\I) \Ç.\O {l,'\I\THSll>.\IH.: DI.: P[Hi\A \llll C'O- l l'[ 
,\1. Gm�rnad<>r 1\ga111e11u11 /\lagalhik,, s/11 lü·,ili:IPF 

'iitc: """·"Jlt'. h r l'Nl'J: 11.022.597/00lll-lJI 
CEP: 50.l(Hl-010 1-'011�. (081)31!0-J(,7� 
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Janeiro 2022 

D s T Q Q s ' 

1 

2 3 4 5 6 7 E 

9 10 11 12 13 14 1 

16 17 18 19 20 21 2 
1 ' 

23 24 25 26 27 28 2 

30 31 1 

1 Feriado do dia da confraternização 
universal 
30 - Aniversário do Instituto de Ciências 
Biológicas (ICB) 

1 

1 
02 semanas lellvas - 111clu1ndo sabados letivos 

Fevereiro 2022 

D s T Q Q s 

1 
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
1 

13 14 15 16 17 18 1.; 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 

28 - Aniversário da Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM) 

01 semana letiva - incluindo sábados letivos 

(j\,\\.'ltl,.J \,,. F .. 1,•J,.� ,t� r1i.nl 1111hu.::,1 
.._ ._, •, .J �•• (. • • Ir,. • • �: • ,i.., 

DATAS 

14 

15 

16 

17 

17 a 18 

19 

20 a 24 

25 

26 a 27 

28 a 30 

31 1 

DATAS 

15 

16 a 18 

16 a 18 

16 a 18 

19 

21 

OE PERNAMBUCO 

ATIVIDADES 

Término da Oferta de matricula 2021.2 pelas Coordenações 
de Curso 
Último dia Letivo do Semestre 2021.1 dos Cursos de 
Graduação 
Ultimo dia para inserir notas do Semestre 2021.1 dos Cursos 
de Graduação 

Início do Gozo das Férias docentes 

Preparação do ambiente da Matricula pelo SIG@ UPE 
(sistema em off) 

Rodar Matricula Automática dos Ingressantes 2021.2 

Matricula de estudantes veteranos www.siga.upe.br (Oh do 
dia 21 até 23h59 do dia 24), Trancamento e Matricula 
Vinculo 

Rodar as resoluções Pendências da matrícula 
SIG@/PROGRAD 

Inicio do Período de ajuste de ofertas pelo coordenador de 
curso 

Período de Modificação da Matricula pelo Discente 

Rodar as resoluções de pendências da matrícula 
SIG@/PROGRAD 

ATIVIDADES 

Término do Gozo das Férias docentes 

Período de ajuste de ofertas modificação de matrícula e 
matrícula pelo coordenador de curso. 

Período de Matrícula Assistida pelo coordenador de curso 

Matrícula dos discentes ingressantes por Mobilidade 
Acadêmica (2021.2) 
Rodar as resoluções de pendências da matrícula 
SIG@/PROGRAD 

Inicio das aulas para discentes Veteranos/Ingressantes e 
Acolhimento do(as) discentes Ingressantes do Semestre 
Letivo Regular 2021.2 dos Cursos de Graduação 

-

Fll;-,,'Jl.\Ç'.\O ll,\'l\"1:.:HSID.-\DE DE l'EH:-.,\,,lBllCO- l l'r 
/\1. ( i<>I cmadu, ,\g:1111,·nun 11 fagalh,ks. s/11 - Recik/PF 

'-iite: 111111.up�.b, CNPJ. l l. 022.597/111101-lJI 
CEP. 50. l!HI-O I O Fo11,•: (OS 1 ).l l XJ-36 7-1 
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REITORIA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO UNIVERSIDADE 

Março 2022 

D s T Q Q s ) 

1 2 3 4 ) 

6 7 8 9 10 11 '2 

13 14 15 16 17 18 9 

20 21 22 23 24 25 �6 

27 28 29 30 31 

1-Carnaval 
2-Cinzas
6 - Revolução Pernambucana (Data Magna

do Estado)
18 - Aniversário da Faculdade de Odontologia
de Pernambuco (FOP) e Escola Politécnica
de Pernambuco (POLI)

04 semanas letivas - incluindo sábados letivos 

Abril 2022 

D s T Q Q s s 

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

14 a 15 - Semana Santa 
17 - Domingo de Páscoa 
21 - Feriado de Tiradentes 

04 semanas letivas - incluindo sábados letivos 

Maio 2022 

D s T Q 

1 2 3 4 

8 9 10 11 

15 16 17 18 

22 23 24 25 

29 30 31 

1-0ia do Trabalho

C�,n çn11., lh• F,l.1Lh• 1k· 1\.nt 1in1,u1.."' 
'•• .• , ,•..:; 1 , ,, l•, •• , • l , • � 

Q s s 

5 6 7 

12 13 14 

19 20 21 

26 27 28 

DATAS 

1 

1 

DATAS 

1 

DATAS 

31 

1 

DE PERNAMBUCO 

ATIVIDADES 

ATIVIDADES 

Início da Oferta de matrícula 2022.1 pelas Coordenações de 
Curso 

ATIVIDADES 

Término da Oferta de matrícula 2022.1 pelas Coordenações 
de Curso 

r:t'\'l>.\Ç\O ll 1\"I\TRSID.\l)I. nr: l'Ell\'.-\,\IUUCO- l'PE 
A1. ü,,vernadnr Agamrnon t-.lag,1lh,k,. s/n - RecifdPF 

Site: 111111.upe.hr CNP.l: 11.022.597/0001-91 
(.'l- I': 50 100-01 o Fone: (llS 1 )3183-3<, 71 
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REITORIA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 030/2015 

Ementa: Regulamenta procedimentos ácadêmicos de revisão do resultado de 

avaliações e Banca Examinadora e dá outras providências. 

O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE, no uso das atribuições 
que lhe conferem o Inciso I do Art. 33, do Estatuto da Universidade de Pernambuco e, 

CONSIDERANDO: 

O disposto, no tocante à avaliação, no §lQ do Art. 47 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional vigente (Lei nQ 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996) e suas devidas 
modificações; 

O disposto nos Arts. 176, 177, 178, 181, 183 e, especificamente, nos §lQ, §2Q, §3Q e §4Q do 
Art. 188 do Regimento Geral desta IES; 

RESOLVE: 

Art. 12 - O/A professor/a deverá proceder à análise do conteúdo das avaliações com a 
turma, uma vez que os processos avaliativos constituem ação integradora no processo de ensino 
e de aprendizagem, de modo a garantir a qualidade da formação integral do(a) estudante. 

§ 12 - Considera-se a análise dos critérios e conteúdos das avaliações com a turma uma
revisão que deverá ser realizada como correção oral coletiva. 

§ 22 - As revisões do resultado das avaliações, por ordem, são:
1 - Análise do conteúdo da avaliação com a turma em sala de aula;
li - Revisão de prova (realização somente entre professor(a) com o(a) estudante);
Ili - Banca Examinadora (designação por ordem de serviço com, no mínimo, três

()' 
p rofessores(as) da área, na ausência, por três professores(as) do Colegiado do Curso e, em última 
instância, por professores(as) de outro Colegiado da IES com experiência na área. 

Art. 22 - A solicitação da revisão do resultado das avaliações deverá ser requerida pelo/a 
estudante ao setor responsável em sua Unidade de Educação, no prazo de até três (3) dias úteis, 
a pós divulgação da nota, devendo o resultado dessa revisão ser divulgado no prazo máximo de 
sete (7) dias úteis, após a data do requerimento, e encaminhada ao setor responsável, na sua 
ausência, à Coordenação de Graduação providenciará todos os encaminhamentos necessários, 
para realização de todas as etapas da solicitação do(a) estudante requerente. 

t 

-
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DE PERNAMBUCO 

Parágrafo único. Na Unidade de Educação em que não houver o setor responsável para a 
solicitação o requerimento será encaminhado, diretamente, à Coordenação de Curso. 

Art. 32 - A revisão será realizada na presença do(a) estudante requerente pelo/a docente 
da disciplina ou do componente curricular, obedecendo aos mesmos critérios pedagógicos 
adotados na avaliação geral da turma, em data e horário estabelecidos, com antecedência 
mínima de dois dias úteis. 

Art. 4!! - Face ao princípio jurídico, que não permite a reformatio in pejus, por ocasião da 
revisão não poderá ser reduzida a nota atribuída, originalmente, conforme disposto no Art. 183 
do Regimento Geral, desta IES, salvo quando ocorrer erro na contagem dos pontos obtidos em 
cada questão. 

Art. 52 - O(A) estudante, permanecendo insatisfeito(a) com o resultado da revisão, poderá 
requerer à Coordenação de Curso a designação de uma Banca Examinadora ad hoc no prazo de 
dois dias úteis. 

§1º - A Banca Examinadora deverá ser constituída de, no mínimo, três (3) docentes da
área, e mais um(a) docente suplente da área da qual não participará o/a professor/a responsável 
pela avaliação em tela. 

§2º - A Coordenação do Curso, ouvindo os pares, indicará os nomes dos(as) possíveis
professores(as) que poderão constituir a Banca Examinadora ad hoc e mais um nome de um(a) 
docente para ser o(a) possível suplente e deverá solicitar à Direção da Unidade de Educação a 
expedição de uma Ordem de Serviço para designação e constituição dos membros da referida 
Banca. 

§3º - O(A) estudante deverá ficar ciente do resultado atribuído pela Banca Examinadora
ad hoc no prazo de três dias úteis. 

Art. 6º - As avaliações escritas, salvo as dos exames finais que ficam arquivadas junto aos 
Diários de Classe, serão devolvidas aos(às) estudantes, após os devidos registros nas atas, no 
prazo de quinze (15) dias úteis, posterior a divulgação dos resultados da Banca Examinadora. 

Art. 7!! - Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo CEPE, ouvida a Câmara 
de Graduação. 

Art. 8!! - Revogam-se a Resolução CEPE nº 036/2004, de 09 de setembro de 2004 e outras 
disposições em contrário. 

conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE - Sala de Sessões, em 30 de março de 2015. 

�L� 4(!,{(0-·
Prof. Pedro Henrique de Barros Falcão 

PRESIDENTE 

t 
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