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CALENDÁRIO NUPEA 2019 

 

Janeiro: 

17/01/2019 – Prazo final para a submissão dos projetos ao PROICE. 

17/01/2019 – 1ª Reunião do Colegiado NUPEA. 

18 a 23/01/2019 – Parecer do Colegiado sobre os projetos submetidos ao PROICE. 

24 a 29/01/2019 – Prazo para adequação dos projetos de acordo com o solicitado pelo 

Colegiado. 

30/01 a 05/02/2019 – Parecer da direção acerca dos projetos aprovados pelo Colegiado 

ao PROICE. 

 

Fevereiro: 

05 a 08/02/2019 – Qualifica 2019.1 

11/02/2019 – Divulgação dos projetos aprovados no PROICE 

18 a 25/02/2019 – Divulgação de editais e inscrições de alunos para as seleções de 

participantes dos projetos. 

 

Março: 

11 a 15/03/2019 – Seleção dos discentes participantes nos projetos. 

18 a 22/03/2019 – Cursos de Tópicos Especiais (inscrições e informações no NUPEA). 

19/03/2019 – Divulgação dos alunos aprovados. 

20 e 21/03/2019 – Assinatura dos contratos dos aprovados. 

22/03/2019 – Reunião dos participantes dos projetos (coordenadores, colaboradores e 

alunos) com a coordenação do NUPEA. 

25/03/2019 – Início das atividades dos projetos vinculados ao PROICE. 

26/03 a 02/04/2019 – Divulgação do Calouro Humano 2019.1 nas turmas de P1. 

Capacitações para os alunos que se interessam em participar das ações de extensão 

(Datas a definir). 

 

Abril: 

05/04/2019 – Data para recebimento da primeira lista de frequência e atividades dos 

projetos PROICE. 

22 a 26/04/2019 - Cursos de Tópicos Especiais (inscrições e informações no NUPEA).  



Obs.: de acordo com o calendário acadêmico, neste mês haverá eventos referentes a 

alguns cursos, aos quais o NUPEA dará o apoio que lhe compete. 

 

Maio: 

03/05/2019 – Resultado do Calouro Humano 2019.1. 

06/05/2019 - Data para recebimento da lista de frequência e atividades dos projetos 

PROICE referente ao mês de Abril. 

08/05/2019 – Campanha de coleta de Sangue em Parceria com o HEMOCENTRO. 

12 a 20/05/2019 – Apoio do NUPEA nas atividades científicas internas referentes à 

Semana de Enfermagem. 

13 a 15/05/2019 – I Circuito de Palestras Multiprofissional das Faculdades Nova 

Esperança.  

20 a 24/05/2019 - Cursos de Tópicos Especiais (inscrições e informações no NUPEA). 

 

Junho: 

05/06/2019 - Data para recebimento da lista de frequência e atividades dos projetos 

PROICE referente ao mês de Maio. 

Apoio do NUPEA à Coordenação de Monografias no que diz respeito à logística de 

apresentação e certificação das defesas. 

 

Julho: 

05/07/2019 - Data para recebimento da lista de frequência e atividades dos projetos 

PROICE referente ao mês de Junho. 

16 a 26/07/2019 - Encontro pedagógico FACENE. Apresentação do NUPEA, 

coordenação de monografias e apresentação do calendário PROICE 2020. 

Obs.: mês de férias dos alunos, possivelmente sem atendimentos à demandas externas. 

Dedicaremos o mês a avaliações do trabalho desempenhado, organização do setor, 

resolução de possíveis pendências etc. 

22 a 26/07/2019 – Qualifica 2019.2 

 

Agosto: 

05/08/2019 - Data para recebimento da lista de frequência e atividades dos projetos 

PROICE referente ao mês de Julho. 

05 a 09/08/2019 – Entrega dos relatórios parciais dos projetos cadastrados no PROICE. 

19 a 20/08 – Inscrições de alunos veteranos para o calouro humano 

19 a 23/08/2019 - Cursos de Tópicos Especiais (inscrições e informações no NUPEA). 

21 a 23/08/2019– Divulgação do Calouro Humano FACENE/RN 2019.2 nas turmas de 

P1. 

21 a 29/08/2019 - Inscrições de calouros para o Calouro Humano.  

27 a 29/08/2019 – Psicologia na FACENE: ética, ciência e responsabilidade social 

(Evento coordenado pelo curso de psicologia) 

Obs.: Apoio do NUPEA nas atividades/eventos referentes às comemorações dos cursos 

e dia do estudante. 

 

 

Setembro: 

04/09/2019 - Divulgação da chamada para submissão de projetos ao PROICE. 



05/09/2019 - Data para recebimento da lista de frequência e atividades dos projetos 

PROICE referente ao mês de Agosto. 

06/09/2019- Reunião com os coordenadores e alunos dos projetos de pesquisa e 

extensão para discutir o andamento das atividades e publicações. 

21/09/2019 - Calouro Humano 2019.2 

23 a 28/09/2019 - Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular 

– Selo ABMES 

 

 

Outubro: 

07/10/2019 - Data para recebimento da lista de frequência e atividades dos projetos 

PROICE referente ao mês de Setembro. 

07 a 11/10 – Experience Week 2019 – Feira de profissões da FACENE/RN. 

21 a 25/10/2019 - Cursos de Tópicos Especiais (inscrições e informações no NUPEA). 

28 a 31/10 – Semana de atividades alusivas ao Outubro ROSA.  

 

Novembro: 

05/11/2019 - Data para recebimento da lista de frequência e atividades dos projetos 

PROICE referente ao mês de Outubro. 

06 a 08/11/2019 – II Circuito de Palestras Multiprofissionais das Faculdades Nova 

Esperança. 

18 a 22/11/2019 - Cursos de tópicos especiais (Inscrições e informações no NUPEA).  

26 a 27/11/2019 - I Semana de Estudos em Saúde, de Extensão e de Iniciação Científica 

da FACENE/RN. 

 

 

 

Dezembro: 

02 a 04/12/2019 – Entrega dos Relatórios finais e comprovantes de submissão dos 

artigos e relatos de experiência (no caso dos projetos de extensão) na Revista de 

Ciências da Saúde Nova Esperança dos projetos PROICE 2019. 

05/12/2019 - Data para recebimento da lista de frequência e atividades dos projetos 

PROICE referente ao mês de Novembro. 

Apoio do NUPEA à Coordenação de Monografias no que diz respeito à logística de 

apresentação e certificação das defesas. 

 

 

 


