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A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PREG informa que a partir da nota 

publicada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, no dia 16 de março de 

2020, o calendário acadêmico está suspenso. Desta forma, as aulas nos cursos de 

graduação da modalidade presencial não poderão ser realizadas presencialmente ou à 

distância até o dia 31 de março.  

O Calendário Acadêmico está suspenso até 31 de março, com possível prorrogação de 
acordo com avaliações futuras. Não há a possibilidade de substituição das 
atividades presenciais pela modalidade à distância (Comunicado, 16/03/2020). 

 
Após o retorno das atividades acadêmicas um novo calendário será aprovado e os 

dias de suspensão restituídos, segundo o cumprimento dos artigos 24 e 47 da Lei de 

Diretrizes e Bases - Lei 9394/96 e do Parecer 19 de 2009 do CNE. 

 

Funcionamento da PREG 

- Funcionamento interno da PREG as terças e quintas (das 9h às 16h) com rodízio 

entre os funcionários, com exceção dos funcionários que se encontram em grupos de 

risco. 

Coordenações de Cursos: 

As Coordenações dos cursos de graduação funcionarão remotamente através de seus 

respectivos e-mails. 

Coordenação Geral dos Cursos de Graduação:  

Suspensão dos editais dos grupos PET até o retorno das atividades acadêmicas. 

Pagamento das bolsas de monitoria será realizado independentemente da entrega de 

freqüência até o retorno das atividades acadêmicas. 

Pagamento das bolsas BIA de contrapartida da UFRPE será realizado 

independentemente da entrega de freqüência até o retorno das atividades 

acadêmicas. 

As atividades do PAVI serão suspensas até o retorno das atividades acadêmicas. 

Novos Editais de monitoria suspensos até o retorno das atividades. 



Coordenação Geral de Estágio:  

Atendimento presencial às terças (das 9h às 16h) excepcionalmente para recebimento 

e devolução de termos de compromisso de estágios não obrigatórios; 

A realização dos estágios em andamento deve obedecer às orientações das empresas 

e instituições concedentes. 

Coordenação de Planejamento e Gestão Acadêmica: 

O resultado para as disciplinas eletivas será adiado até o retorno das atividades 

acadêmicas. 

Coordenação de Ações Pedagógicas e Regulação 

- Funcionamento interno às terças e quintas (das 9h às 16h) com rodízio entre os 

funcionários, com exceção dos funcionários que se encontram em grupos de risco. 

CONTATOS: 

 TELEFONE E-MAIL 

PREG 3320-6041 secretaria.preg@ufrpe.br 

Coordenação Geral dos 

Cursos de Graduação 

3320-6044 cgcg.preg@ufrpe.br 

Coordenação Geral de 

Estágio:  
3320-6045 cge.preg@ufrpe.br 

Coordenação de 

Planejamento e Gestão 

Acadêmica 

3320-6043 cpe.preg@ufrpe.br 

Coordenação de Ações 

Pedagógicas e Regulação 

3320-6175 cap.preg@ufrpe.br 

 




