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SEMESTRE 2020/2 – CURSOS SUBSEQUENTE E SUPERIORES

- 1ª Quinzena do 2º semestre letivo de 2020: de 23/11 a 06/12/2020.

- 2ª “Quinzena”: de 07 a 20/12 (estendida até 24/12/2020 - verificar observação)

- 3ª Quinzena: de 11 a 24/01/2021.

- 4ª Quinzena: de 25/01 a 07/02/2021.

- 5ª Quinzena: de 08 a 21/02/2021.

- 6ª Quinzena: de 22/02 a 07/03/2021.

- 7ª “Quinzena”: de 08 a 14/03/2021 (apenas uma semana de envio das APNPs, a ser utilizada

para ajustes nas cargas horárias e nos temas que precisarem ser finalizados)

* De 15 a 18/03/2021: Recebimento das pendências em relação às devolutivas das atividades

avaliativas do segundo semestre das APNPs.

* 19/03/2021: Finalização dos registros dos resultados dos alunos e definição das situações de

alunos em recuperação final – se houver.

* De 22 a 24/03/2021: Provas de Recuperação Final (2ª a 4ª feira) – se houver.

* 26/03/2021: Finalização dos registros no sistema acadêmico.

* Datas que poderão sofrer alterações e serão devidamente divulgadas.



Observação importante para os alunos do 

Curso Subsequente 

e/ou dos Cursos Superiores:

- Haverá o aproveitamento dos 4 (quatro) dias, ao final da 2ª quinzena

de envio das APNPs, no período de 21 a 24/12/2020, para que

todos os componentes curriculares mantenham o atendimento aos

discentes.



BLOCOS DOS COMPONENTES

CURRICULARES

AGPS - SUB 2

BLOCO 1

(1ª, 3ª e 5ª quinzenas)

Irrigação e Drenagem;

Construções Rurais;

Processamento de leite.

BLOCO 2

(2ª, 4ª e 6ª quinzenas)

Topografia e Geoprocessamento;

Mecanização Agrícola;

Processamento de carnes;

Processamento de vegetais.

- A 7ª “quinzena” será apenas uma semana de envio das APNPs, a ser

utilizada para ajustes nas cargas horárias e nos temas/assuntos que

precisarem ser finalizados.



- A partir do semestre de 2020/2 serão feitos registros de aulas aos

sábados.

- A organização dos horários de aulas, a serem registradas em cada

sábado, para a turma do Subsequente 2, tem por base o cronograma

disponibilizado aos docentes, no slide anterior.

* Sábados a serem registrados no 2º semestre de 2020 (13 sábados

no total):

- 28/11/2020;

- 05, 12 e 19/12/2020;

- 16, 23 e 30/01/2021;

- 06, 13, 20 e 27/02/2021;

- 06 e 13/03/2021.



Observações importantes para os alunos do Curso Subsequente: 

- Os componentes curriculares listados para a turma do Curso Técnico
em Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio (AGPS 2) terão as
APNPs encaminhadas no decorrer do semestre de 2020/2 em forma de
rodízio quinzenal.

- Os componentes curriculares que estão organizados no BLOCO 1
rodarão nas quinzenas ímpares (1, 3 e 5); os que estão no BLOCO 2
rodarão nas quinzenas pares (2, 4 e 6).

- A 7ª “Quinzena” (de 08 a 14/03/2021) será um período de apenas uma
semana de envio das APNPs, a ser utilizada para ajustes nas cargas
horárias e nos temas que precisarem ser finalizados.

- Será computada a carga horária em dobro para todos os componentes
da turma do Subsequente 2, porque estarão sendo ofertados em blocos
organizados quinzenalmente.



Observações importantes para os alunos dos Cursos Superiores:

- Os componentes curriculares dos Cursos Superiores de Agronomia e
de Zootecnia terão as APNPs encaminhadas no decorrer do semestre
de 2020/2 em forma de rodízio quinzenal; e os dos Cursos Superiores
de Licenciaturas em Ciências Agrícolas e em Pedagogia terão todos
os componentes curriculares sendo ofertados em todas as
quinzenas de envio das APNPs, no decorrer do semestre de 2020/2.

- A organização dos componentes curriculares que rodarão em blocos e,
por isso, terão a carga horária dobrada, no decorrer das quinzenas de
2020/2, foi organizada pela Coordenação dos Cursos Superiores de
Agronomia e Zootecnia e será disponibilizada no site do Campus Itapina.

- A 7ª “Quinzena” de envio das APNPs (de 08 a 14/03/2021) será um
período de apenas uma semana de envio das APNPs, a ser utilizada
para ajustes nas cargas horárias e nos temas/assuntos que precisarem
ser finalizados.




