
 

CALENDÁRIO POR PERÍODO DO FORMAÇÃO PELA ESCOLA – 
PARANÁ - 2022 

(3º período de vinculação - maio/junho) 

 

◄ Abril Maio 2022 Junho ► 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

1  
 

2  
Divulgação dos cursos - 
tutor(a). 
Orientar os cursistas na 
realização de 
cadastro  e 
recuperação de senha 
no gov.br - tuto(a) 
Acesso e pré-inscrição 
no SIFE AVA - 
cursistas 
 

3  
Divulgação dos cursos - 
tutor(a). 
Orientar os cursistas na 
realização de 
cadastro  e 
recuperação de senha 
no gov.br - tuto(a) 
Acesso e pré-inscrição 
no SIFE AVA - 
cursistas 
 

4  
Divulgação dos cursos - 
tutor(a). 
Orientar os cursistas na 
realização de 
cadastro  e 
recuperação de senha 
no gov.br - tuto(a) 
Acesso e pré-inscrição 
no SIFE AVA - 
cursistas 
 

5  
Divulgação dos cursos - 
tutor(a). 
Orientar os cursistas na 
realização de 
cadastro  e 
recuperação de senha 
no gov.br - tuto(a) 
Acesso e pré-inscrição 
no SIFE AVA - 
cursistas 
 

6  
Divulgação dos cursos - 
tutor(a). 
Orientar os cursistas na 
realização de 
cadastro  e 
recuperação de senha 
no gov.br - tuto(a) 
Acesso e pré-inscrição 
no SIFE AVA - 
cursistas 
 

7  
 

8  
 

9  
Divulgação dos cursos - 
tutor(a). 
Orientar os cursistas na 
realização de 
cadastro  e 
recuperação de senha 
no gov.br - tutor(a) 
Acesso e pré-inscrição 
no SIFE AVA - 
cursistas 
Analisar a pré-matrícula 
- multiplicadores 
 

10  
Divulgação dos cursos - 
tutor(a). 
Orientar os cursistas na 
realização de 
cadastro  e 
recuperação de senha 
no gov.br - tutor(a) 
Acesso e pré-inscrição 
no SIFE AVA - 
cursistas 
Analisar a pré-matrícula 
- multiplicadores 
 

11  
Divulgação dos cursos - 
tutor(a). 
Orientar os cursistas na 
realização de 
cadastro  e 
recuperação de senha 
no gov.br - tutor(a) 
Acesso e pré-inscrição 
no SIFE AVA - 
cursistas 
Analisar a pré-matrícula 
- multiplicadores 

12  
Divulgação dos cursos - 
tutor(a). 
Orientar os cursistas na 
realização de 
cadastro  e 
recuperação de senha 
no gov.br - tutor(a) 
Acesso e pré-inscrição 
no SIFE AVA - 
cursistas 
Analisar a pré-matrícula 
- multiplicadores 

13  
Divulgação dos cursos - 
tutor(a). 
Orientar os cursistas na 
realização de 
cadastro  e 
recuperação de senha 
no gov.br - tutor(a) 
Acesso e pré-inscrição 
no SIFE AVA - 
cursistas 
Analisar a pré-matrícula 
- multiplicadora 
Abertura de turma - 
multiplicadores 
 

14  
 

15  
 

16  
Início do curso 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
1º Encontro 
Presencial 

24  
 

25  
 

26  

 

27  
Última matrícula 
no curso - 
multiplicadores 
 

28  
 

29  
 
 

30  
 

31  
 

 

  



◄ Maio Junho 2022 Julho ► 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

   1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
2º Encontro 
Presencial 

21  
2º Encontro 
Presencial 

22  
2º Encontro 
Presencial 

23  
2º Encontro 
Presencial 

24  

2º Encontro 
Presencial 

25  
 

26  
 

27  
Término do curso 
para os cursitas 

28  
 

29  
 

30  
 

 

 


