
RESOLUÇÃO Nº 11/11-CEPE 
 
Altera a Resolução 77/10-CEPE que estabelece o 
calendário escolar dos cursos de Medicina e de Engenharia 
Mecânica Noturno da Universidade Federal do Paraná 
para o ano letivo de 2011. 

 
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, 

órgão normativo, consultivo e deliberativo da administração superior, no uso de suas atribuições, 
conferidas pelo art. 21, inciso X, do Estatuto da UFPR, considerando o disposto no parecer nº 
35/11 exarado pelo Conselheiro Mario Antonio Navarro da Silva no processo nº 052150/2010-19 
e por unanimidade de votos, 

 
 
 
RESOLVE: 

 
 
Art. 1º - Alterar a Ementa da Resolução nº 77/10-CEPE que passará a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

“Estabelece o calendário escolar dos cursos de Medicina, Engenharia Mecânica 
Noturno e Técnico em Petróleo e Gás da Universidade Federal do Paraná para o 
ano letivo de 2011”. 

 
Art. 2º.- Alterar o art. 1º da Resolução nº 77/10-CEPE que passará a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

“Art. 1º O Calendário Escolar para os Cursos de Medicina, Engenharia Mecânica 
Noturno e Técnico em Petróleo e Gás da Universidade Federal do Paraná, para o 
ano letivo de 2011, observará as seguintes datas: 

 

JANEIRO  

(...)  

FEVEREIRO  

07 Início das aulas dos Cursos de Medicina (1º ao 8º Períodos e 1º Rodízio do 
9º Período), de Engenharia Mecânica Noturno e Técnico em Petróleo e Gás 
para o primeiro semestre letivo de 2011. 

(...)  

 

 

 



JULHO 

01  Último dia letivo para as disciplinas dos módulos pares do Curso de 
Engenharia Mecânica Noturno e disciplinas do Curso Técnico de Petróleo 
e Gás, ofertadas no primeiro semestre de 2011. 

(...)  

18 Início das aulas das disciplinas dos módulos ímpares do Curso de 
Engenharia Mecânica Noturno e das disciplinas do Curso Técnico em 
Petróleo e Gás, ofertadas no segundo semestre de 2011. 

(...)  

DEZEMBRO 

03 Último dia letivo das disciplinas do Curso Técnico em Petróleo e Gás. 

(...)”.  

Parágrafo único – As demais datas constantes da Resolução 77/10-CEPE permanecem 
inalteradas.  
 
Art. 3º  Altera o art. 2º da Resolução nº 77/10-CEPE que passará a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 2º Compete aos Colegiados dos Cursos de Medicina, de Engenharia 
Mecânica (Noturno) e Técnico em Petróleo e Gás estabelecerem as datas 
complementares para atender as especificidades de cada curso conforme previsto 
no Processo Pedagógico do Curso”. 

 
Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 

Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2011. 
 
 
 
 
 

Zaki Akel Sobrinho 
Presidente 


