
 

CALENDÁRIO ACADÊMICO 2021 - Turma 2021 

DECISÃO Nº 4147 / 2021 - PROFIAP-CPPGSC (11.01.29.17.31) 

Nº do Protocolo: 23082.010440/2021-41 

 

Matrícula: 17 a 21 de maio de 2021 

 

Aula inaugural:  07 de junho de 2021 

09h00-12h00 Abertura e apresentação do PROFIAP aos novos alunos 

14h00 -15h30  Recepção dos novos alunos pelos professores 

15h30- 17h30 Recepção dos novos alunos pelos alunos da turma 2019 e 

egressos das turmas anteriores (2016 e 2017) 

17h30-18h00 Encerramento  
 

Semestre – 2021.2 (primeiro bloco de disciplinas) 
(Serão utilizadas tecnologias de ensino remoto devido à pandemia da COVID-19) 

Turno  Disciplinas  Professores responsáveis 

08h00-

12h00 

Administração Estratégica Rodolfo Araújo de Moraes Filho 

14h-00-

18h00 

Gestão Social e Ambiental José de Lima Albuquerque 

Datas das aulas síncronas  

Junho Julho Agosto Outubro 

21 e 28 05, 12, 19 e 26 02  11 
o As aulas serão sempre ministradas às 2as. Feiras 

o Cada disciplina tem uma carga horária de 60h. Oito encontros serão realizados no 

modo síncrono (online), correspondentes a 32h/aula. O restante da carga horária de 

cada disciplina será ofertado no modo assíncrono 

 

Atividades assíncronas 

o Atividades ministradas em ambiente virtual, nos meses de agosto a outubro de 

2021, discriminadas no plano de ensino de cada disciplina. 



 

Semestre 2021.2– (segundo bloco de disciplinas) 

(Serão utilizadas tecnologias de ensino remoto devido à pandemia da COVID-19) 

 

Turno  Disciplinas  Professoras responsáveis 

08h00-

12h00 

Gestão de Projetos Públicos Alessandra Carla Ceolin 

14h-00-

18h00 

Formulação de Políticas 

Públicas 

Rezilda Rodrigues Oliveira 

 

Datas das aulas síncronas  

Agosto Setembro Outubro  Dezembro  

23 e 30 06, 13, 20 e 27 04 06 
o As aulas serão sempre ministradas às 2as. Feiras 

o Cada disciplina tem uma carga horária de 60h. Oito encontros serão realizados no 

modo síncrono (online), correspondentes a 32h/aula. O restante da carga horária de 

cada disciplina será ofertado no modo assíncrono 

 

Atividades assíncronas 

o Atividades ministradas em ambiente virtual, nos meses de outubro a dezembro de 

2021, discriminadas no plano de ensino de cada disciplina 

 

 

 

Fórum PROFIAP/UFRPE: 20 de dezembro de 2021 

 

09h00-12h00 Abertura e atividades do Fórum (tema e convidados a 

definir) 

14h00 -17h30  Atividades do Fórum (tema e convidados a definir) 

 

 

Encerramento do Semestre – 2021.2 


