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Vigência Letiva: 2ª Semestre de 2018 

 

AGOSTO 

01/08 – Inicia confirmação de frequência do mês de julho no SISTEC  

 

06/08 a 20/08 – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA (módulo 4)  

SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
 
 

08/08 - Inscrição de dependência para o módulo 4   

 

Primeira etapa: 19/08 a 28/09 

 

 Tratamento de Efluentes 

 Disposição de Resíduos Industriais 

 Poluição Acidental 

 Avaliação de Impacto Ambiental 
 

Segunda etapa: 19/08 a 09/11 

 

 Controle e Avaliação da Qualidade do Ar 

 Projeto de Segurança do Trabalho 

 Gestão Integrada de Saúde e Meio Ambiente 
 

19/08 – Lançamento das notas das avaliações complementares do módulo 1 

na plataforma. 

24/08 – Encerra confirmação de frequência do mês de julho no SISTEC 

 

31/08 – Bloqueio da plataforma para os alunos com atraso na confirmação de 

frequência 
 

SETEMBRO 

 

01/09 – Inicia confirmação de frequência do mês de agosto no SISTEC  
 

 

20/09 – Encerra confirmação de frequência do mês de agosto no SISTEC 

 

24/09 a 30/09 – Lançamento de notas das provas finais na plataforma moodle  
 

 

28/09 – Início da 1ª etapa do módulo 4 

http://sistec.mec.gov.br/
http://ead2.iff.edu.br/mod/forum/discuss.php?d=77879
http://ead2.iff.edu.br/mod/forum/discuss.php?d=77880
http://ead2.iff.edu.br/mod/forum/discuss.php?d=77881
http://ead2.iff.edu.br/mod/forum/discuss.php?d=77882
http://ead2.iff.edu.br/mod/forum/discuss.php?d=77884
http://ead2.iff.edu.br/mod/forum/discuss.php?d=77885
http://ead2.iff.edu.br/mod/forum/discuss.php?d=77886
http://sistec.mec.gov.br/
http://sistec.mec.gov.br/
http://sistec.mec.gov.br/
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30/09 – Lançamento das notas das avaliações complementares do módulo 2 

na plataforma. 
 

OUTUBRO 

 

01/10 a 05/10 – Lançamento de notas do módulo 3 no sistema acadêmico 
 

 

01/10 – Inicia confirmação de frequência do mês de setembro no SISTEC  
 

 

20/10 – Encerra confirmação de frequência do mês de setembro no SISTEC 
 

NOVEMBRO 

 

01/11 – Inicia confirmação de frequência do mês de outubro no SISTEC  
 

 

09/11 – Início da 2ª etapa do módulo 4 
 

 

20/11 – Encerra confirmação de frequência do mês de outubro no SISTEC 
 

DEZEMBRO 

 

01/12 – Inicia confirmação de frequência do mês de novembro no SISTEC  
 

 

20/12 – Encerra confirmação de frequência do mês de novembro no SISTEC 
 

JANEIRO 

 

01/01 – Inicia confirmação de frequência do mês de dezembro no SISTEC  
 

 

13/01 – Lançamento das notas das avaliações complementares da primeira 

etapa do módulo 3 na plataforma 
 

 

20/01 – Lançamento das notas das avaliações complementares da segunda 

etapa do módulo 3 na plataforma 
           - Encerra confirmação de frequência do mês de dezembro no SISTEC 
 

FEVEREIRO 

 

01/02 – Inicia confirmação de frequência do mês de janeiro no SISTEC  

 
 

20/02 – Encerra confirmação de frequência do mês de janeiro no SISTEC 
 

http://sistec.mec.gov.br/
http://sistec.mec.gov.br/
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http://sistec.mec.gov.br/
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24/02 – Lançamento das notas das avaliações complementares da primeira 

etapa do módulo 4 na plataforma 
 

MARÇO 

 

01/03 – Inicia confirmação de frequência do mês de fevereiro no SISTEC  
 

 

17/02 – Lançamento das notas das avaliações complementares da segunda 

etapa do módulo 4 na plataforma 
 

 

20/03 – Encerra confirmação de frequência do mês de fevereiro no SISTEC 
 

ABRIL 

 

01/04 – Inicia confirmação de frequência do mês de março no SISTEC  
 

 

20/04 – Encerra confirmação de frequência do mês de março no SISTEC 
 

http://sistec.mec.gov.br/
http://sistec.mec.gov.br/
http://sistec.mec.gov.br/
http://sistec.mec.gov.br/

