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BELÉM, SEXTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2016

 Conselho Superior de Ensi-
no, Pesquisa e Extensão da 
Universidade Federal do Pará 

(Consepe/UFPA) aprovou na últi-
ma terça-feira o Calendário Aca-
dêmico de 2017. De acordo com a 
assessoria de comunicação da ins-
tituição, a proposta apresentada foi 
de 200 dias para as atividades cur-
riculares dos cursos de graduação 
em regime extensivo, distribuídos 
na sua metade entre o 2º e o 4º pe-
ríodos letivos.

Segundo a UFPA, as atividades 
acadêmicas correspondentes ao 

2º período serão realizadas de 20 
de março a 18 de julho de 2017, ex-
cluindo os feriados de Paixão de 
Cristo (14 de abril), Tiradentes (21 
de abril), Dia do Trabalho (1º de 
maio) e Corpus Christi (15 de ju-
nho). Já o 4º período letivo terá iní-
cio no dia 21 de agosto e término 
no dia 18 de dezembro de 2017, ex-
cluindo os dias de feriados, como 
Independência do Brasil (7 de se-
tembro), Nossa Senhora Apareci-
da (12 de outubro), Finados (2 de 
novembro) e Proclamação da Re-
pública (15 de novembro). Além 

dos feriados nacionais, constam 
ainda no Calendário Acadêmico 
os feriados especí� cos de cada 
localidade, indicados por cada 
campus.

O período intensivo correspon-
de ao 1º período letivo, com 49 dias 
de atividades curriculares, que se-
rão realizadas de 2 de janeiro a 27 
de fevereiro. O 3º período terá 51 
dias letivos, com início no dia 3 de 
julho e término no dia 31 de agosto, 
excluindo o feriado estadual do 15 
de agosto, em comemoração à Ade-
são do Pará à Independência.

O Calendário Acadêmico de 
2017 indica, ainda, as fases de 
planejamento acadêmico, de co-
lação de grau e as etapas para a 
oferta das atividades curricula-
res e de matrícula. A Pró-reitora 
de Ensino de Graduação (Proeg) 
também incluiu os períodos para 
ajustes de oferta e de matrícula, 
o que resultou na superposição 
um pouco mais longa que o usu-
al, entre os 2º e 3º períodos e do 3º 
com o 4º período. O Centro de Re-
gistro e Indicadores Acadêmicos 
(CIAC/UFPA) também solicitou a 

inclusão das fases de solicitação 
de aproveitamento de estudos e 
de trancamento de matrícula por 
parte do aluno.

No Calendário constam, ain-
da, dois períodos de abertura de 
Processo de Prescrição de Vaga, 
para alunos que ultrapassaram o 
tempo máximo estabelecido nos 
respectivos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos, que são os dias 28 de 
maio e 26 de novembro. Em relação 
à Semana do Calouro, a programa-
ção ocorrerá de 13 a 18 de março de 
2017, informou a Ascom UFPA.

O

UFPA DIVULGA CALENDÁRIO 
CONSEPE APROVA PROGRAMAÇÃO ACADÊMICA DO PRÓXIMO ANO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

 O II Seminário do curso de História da Uepa durou três dias
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Evento do curso de História 

O II Seminário do curso de His-
tória da Universidade Estadual do 
Pará (Uepa) terminou ontem com 
o sentimento de dever cumprido 
dos alunos e professores que orga-
nizaram e participaram do evento, 
que teve duração de três dias. Este 
ano o tema foi “História, memória 
e diversidades na Amazônia”, em 
que a comunidade acadêmica teve 
a oportunidade de debater a respei-
to das questões étnico-racial, racis-
mo, políticas afirmativas e dentre 
outras questões que são marcadas 
pela região amazônica.

O seminário foi criado com obje-
tivo de divulgar o curso e as temáti-
cas de pesquisas as quais integram 
o curso de História, que teve início 
em 2014 na Uepa. A coordenadora 
do curso, Venize Rodrigues, expli-
cou que o seminário teve início no 
ano passado com a organização de 
professores e alunos com a inten-
ção de divulgar a História, as temá-
ticas de pesquisa e contribuir para a 
formação de professores que estão 
atuando no curso.

“Nós elegemos como tema para 
este segundo seminário a Amazô-
nia, que é onde atuamos. E nada 
melhor para relacionar a nossa 
memória, a nossa história com as 
diversidades existentes na nossa 
região. Tivemos a preocupação de 
colocar o enfoque nos índios, nos 
negros e nas demais questões que 
envolvem a Amazônia”, esclareceu 

Venize Rodrigues.
Programação - O seminário 

teve início na última terça-feira e a 
programação foi dividida com pa-
lestras de abertura e debates nas 
mesas. Na conferência de abertura 
o professor Pere Petit foi convida-
do para falar sobre a temática do 
seminário e, ontem, a conferência 
de encerramento foi realizada pelo 
professor Aldrin Figueiredo. Outro 
momento importante debatido no 
seminário foi ao tratar de Belém 
400 anos, no qual foram discutidos 
temas como musicalidade e traba-
lho de rua.

A estudante do 5º semestre do 
curso de História, Larissa Bouth 
avaliou que o seminário tem im-
portância não apenas para dar vi-
sibilidade ao curso, mas também 
para proporcionar à comunidade 
acadêmica assuntos importantes 
para a sociedade. “Nós percebemos 
que todos esses assuntos precisam 
ser debatidos com frequência na 
academia, pois são temas que atin-
gem a todos nós”, declarou a aluna.

Ana Paula Barbosa também é 
estudante do curso e disse que se 
sente satisfeita com mais um semi-
nário. “Nós saímos daqui com um 
conhecimento maior e com novas 
perspectivas para buscar a respeito 
de todos esses temas discutidos”, 
pontuou a estudante. O seminário 
terminou com festa e apresentação 
de um grupo de carimbó.

discute a Amazônia
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Edital de Leilão Público nº 1046/2016/CPA-BE
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e 
Imóveis - GILIE/BE, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o 
preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em 
que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação 
Fiduciária, de propriedade da EMGEA, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público 
- Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição 
dos interessados, no período de 31/10/2016 até 14/11/2016 em horário bancário, nas Agências da 
CAIXA situadas no Estado do Pará, na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/
BE localizada à Av. Governador José Malcher, nº 2725, 1º andar, bairro São Braz, Belém/PA e no 
escritório do Leiloeiro Sandro de Oliveira, situado à Rodovia BR 316, km 18, nº 20, Bairro Almir 
Gabriel, Marituba/PA. O Edital estará disponível também a partir do dia 31/10/2016 no endereço 
eletrônico www.caixa.gov.br, página habitação, procurar imóveis à venda, concorrências e leilões ou 
no endereço eletrônico www1.caixa.gov.br/Simov/busca-licitacoes.asp? sltTipoBusca=licitacoes.

dirigir-se às Agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais. O Leilão 
realizar-se-á no dia 14/11/2016, às 10:00 horas (horário local), no auditório da CAIXA localizado 
à Av. Governador José Malcher, nº 2725, 1º andar, bairro São Braz, Belém/PA, na presença dos 
interessados ou seus procuradores que comparecerem no ato.

Gerente de Filial da GILIE/BE

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
FAZENDA

Edital de Leilão Público nº 1047/2016/CPA-BE
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e 
Imóveis - GILIE/BE, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o 
preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que 
se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação 
Fiduciária, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, 
do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados, no 
período de 31/10/2016 até 14/11/2016 em horário bancário, nas Agências da CAIXA situadas em 
no Estado do PARÁ, na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/BE localizada 
à Av. Governador José Malcher, nº 2725, 1º andar, bairro São Braz, Belém/PA e no escritório 
do Leiloeiro Sandro de Oliveira, situado à Rodovia BR 316, km 18, nº 20, Bairro Almir Gabriel, 
Marituba/PA. O Edital estará disponível também a partir do dia 31/10/2016 no endereço eletrônico 
www.caixa.gov.br, página habitação, procurar imóveis à venda, concorrências e leilões ou no 
endereço eletrônico www1.caixa.gov.br/Simov/busca-licitacoes.asp? sltTipoBusca=licitacoes  

deverão dirigir-se às Agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais. 
O Leilão realizar-se-á no dia 14/11/2016, às 10:30 horas (horário local), no auditório da CAIXA 
localizado à Av. Governador José Malcher, nº 2725, 1º andar -São Braz, Belém/PA, na presença 
dos interessados ou seus procuradores que comparecerem no ato.

Gerente de Filial da GILIE/BE

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
FAZENDA


