
 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
 

CALENDÁRIO DED 2019 
 

Janeiro 
 

 Oferta de disciplinas no SINGU (Departamento) – de 

27/12/2018 a 11/01/2019; 
 

 Análise e acompanhamento acadêmico (Acadêmicos em 

processo de colação de grau) (Departamento) – de 07 a 

31/01/2019; 
 

 Análise e acompanhamento do processo de matrícula dos 

alunos ingressantes via processo seletivo de vagas ociosas 

(Departamento)  – de 07/01/2019 a 15/02/2019; 
 

 Solicitação de colação de grau (concluintes 2018/2) 

(Discentes)  – de 08 a 11/01/2019; 
 

 Elaboração do calendário do Departamento de Ciências da 

Educação – 09 e 10/01/2019 (Departamento); 
 

 Reformulação do Plano de ação do Departamento de 

Ciências da Educação – 09 e 10/01/2019 (Departamento); 
 

 Divulgação dos planos de ensino e programas de 

disciplinas 2019/1 – Até 18/01/2019 (Departamento); 
 

 Renovação de matrícula via SINGU (Discentes) - de 14 a 

21/01/2019; 

 

 Entrega da versão final do TCC (2018/2) – 28 e 29/01/2019 

(Discentes); 
 

 Acompanhamento da elaboração do PDI do Núcleo de 

Ciências Humanas (Departamento); 
 

 Recebimento dos planos de ensino e programas de 

disciplinas 2019/1 (Departamento); 

Fevereiro 
 

 Solicitação de autorização para inclusão de disciplinas em 

outros cursos (Discentes) – 04 e 05/02/2019; 
 

 Inclusão de disciplinas, Reintegração e matrícula especial 

(Discentes) - de 06 a 08/02/2019; 
 

 Análise e acompanhamento do processo de matrícula dos 

alunos ingressantes via processo seletivo de vagas ociosas – 

(Departamento) de 07/01/2019 a 15/02/2019; 
 

 Reunião ordinária de Departamento (Departamento) – 

12/02/2019; 
 

 Entrega de pedidos de inclusão, reintegração e matrícula 

especial para a DIRCA  (Departamento) - até 15/02/2019; 
 

 Início do Semestre – 18/02/2019; 
 

 Acolhimento dos calouros (Departamento/Professores)  – 18 

a 22/02/2019; 
 

 Aproveitamento de disciplinas (Discentes) - de 18/02 a 

22/03/2019; 
 

 Colação de grau (concluintes 2018/2) (NCH/Reitoria) – 

21/02/2019; 
 

 Divulgação do edital para seleção de monitores – 

28/02/2019; 
 

 Elaboração de calendário de reuniões do NDE (Núcleo 

Docente Estruturante)  – Fevereiro/2019; 
 

 Acompanhamento do Plano de ação do Departamento de 

Ciências da Educação (Departamento); 
 

 Acompanhamento da elaboração do PDI do Núcleo de 

Ciências Humanas (Departamento); 

 

 

Março 
 

 Reunião de Departamento (Departamento) – 12/03/2019; 
 

 Aproveitamento de disciplinas (Discentes) - de 18/02 a 

22/03/2019; 
 

 Solicitação de trancamento de matrícula (parcial ou geral) 

(Discentes) - até 26/03/2019; 
 

 Solicitação de docentes para ministrar disciplinas referentes 

ao semestre 2019/2 (Departamento); 
 

 Acompanhamento do Plano de ação do Departamento de 

Ciências da Educação (Departamento); 
 

 Acompanhamento da elaboração do PDI do Núcleo de 

Ciências Humanas (Departamento); 



Abril 

 
 Início das atividades de monitoria acadêmica – 01/04/2019; 
 

 Entrega de pedidos de trancamento de disciplinas para a 

DIRCA (Departamento)  – até 02/04/2019; 
 

 Entrega de pedidos de aproveitamento de disciplinas para a 

DIRCA  (Departamento) – até 03/04/2019; 
 

 Reunião de Departamento (Departamento)  – 09/04/2019; 
 

 Acompanhamento do Plano de ação do Departamento de 

Ciências da Educação (Departamento); 
 

 Acompanhamento da elaboração do PDI do Núcleo de 

Ciências Humanas (Departamento); 

Maio 

 
 Reunião de Departamento – 14/05/2019 (Departamento); 
 

 Acompanhamento do Plano de ação do Departamento de 

Ciências da Educação (Departamento); 
 

 Acompanhamento da elaboração do PDI do Núcleo de 

Ciências Humanas (Departamento); 

 

Junho 
 

 Recebimento dos planos de ensino e programas de 

disciplinas 2019/2 (Docentes) – 05/06/2019; 
 

 Reunião de Departamento (Departamento)  – 11/06/2019; 
 

 Avaliação discente (Comissão)  – de 17 a 28/06/2019; 
 

 Oferta de disciplinas no SINGU (Departamento) – de 26/06 a 

10/07/2019; 
 

 Encaminhamento de lista de prováveis formandos 2019/1 

(Departamento)  – até 30/06/2019; 
 

 Acompanhamento do Plano de ação do Departamento de 

Ciências da Educação (Departamento); 
 

 Acompanhamento da elaboração do PDI do Núcleo de 

Ciências Humanas (Departamento); 

Julho 
 

 Divulgação dos planos de ensino e programas de 

disciplinas 2019/2 (Departamento)  – Até 05/07/2019 
 

 Oferta de disciplinas no SINGU (Departamento) – de 26/06 

a 10/07/2019; 
 

 Lançamento de notas e frequência no SINGU (Professores) 

– de 08 a 17/07/2019; 

 

 Reunião de Departamento (Departamento)  – 09/07/2019; 
 

 Data limite para defesa de TCC (Discentes)  – 10/07/2019; 
 

 Renovação de matrícula via SINGU (Discentes) - de 11 a 

17/07/2019; 
 

 Encerramento do semestre 2019/1 – 13/07/2019; 
 

 Entrega de diários físicos na DIRCA (Professores) - até 

19/07/2019; 
 

 Solicitação de autorização para inclusão de disciplinas em 

outros cursos (Discentes)  – 22 e 23/07/2019; 
 

 Entrega da versão final do TCC (2019/1) (Discentes)  – 

26/07/2019; 
 

 Solicitação de colação de grau (concluintes 2019/1) 

(Discentes)  – de 29/07 a 05/08/2019; 
 

 Inclusão de disciplinas, Reintegração e matrícula especial 

(Discentes) -  de 31/07 a 02/08/2019; 

Agosto 
 

 Inclusão de disciplinas, Reintegração e matrícula especial 

(Discentes) -  de 31/07 a 02/08/2019;  
 

 Solicitação de colação de grau (concluintes 2019/1) 

(Discentes)  – de 29/07 a 05/08/2019; 
 

 Início do Semestre – 05/08/2019;  
 

 Aproveitamento de disciplinas (Discentes) - de 05/08 a 

06/09/2019; 
 

 Entrega de pedidos de inclusão, reintegração e matrícula 

especial para a DIRCA (Departamento)  - até 09/08/2019; 
 

 Reunião de Departamento (Departamento)  – 13/08/2019; 

 

 

 

 

Setembro 
 

 Aproveitamento de disciplinas (Discentes) - de 05/08 a 

06/09/2019;  
 

 Encaminhamento de informação sobre vagas ociosas 2019 

(Departamento) – 07/09/2019; 
 

 Reunião de Departamento (Departamento) – 10/09/2019; 
 

 Solicitação de trancamento de matrícula (parcial ou geral) 

(Discentes)  - até 09/09/2019; 
 

 Entrega de pedidos de trancamento de disciplinas para a 

DIRCA (Departamento)  – até 16/09/2019; 
 

 Entrega de pedidos de aproveitamento de disciplinas para a 

DIRCA (Departamento)  – até 17/09/2019; 

 

 



Outubro 
 

 Reunião de Departamento (Departamento)  – 08/10/2019; 
 

 Solicitação de docentes para ministrar disciplinas referentes 

ao semestre 2019/2 (Departamento); 

Novembro 
 

 Reunião de Departamento – 12/11/2019 (Departamento); 

 

Dezembro 
 

 Reunião de Departamento – 10/12/2019 (Departamento); 
 

 Lançamento de notas e frequência no SINGU (Professores) – 

de 16 a 27/12/2019; 
 

 Data limite para defesa de TCC – 18/12/2019 (Discentes); 
 

 Encerramento do semestre – 21/12/2019; 
 

 Entrega de diários físicos na DIRCA (Professores) - até 

31/12/2019; 

 

Porto Velho, 31 de janeiro de 2019. 
 

 

Prof. Dr. Wendell Fiori de Faria 

Chefe do Departamento de Ciências da Educação 

Portaria n. 699, 17.09.2018 

 


