CALENDÁRIO DE ROTINAS ACADÊMICAS 2016.1 – SGC (ADEQUADO A RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 1.876/2016)
CURSOS DE GRADUAÇÃO DE OFERTA REGULAR
ATIVIDADES
Início do semestre letivo 2016.1 para os cursos de graduação de oferta contínua.

DATA
INÍCIO
TÉRMINO
11/07

MOBILIDADE DISCENTE 2016.1
Período para solicitação, pelos estudantes, de mobilidade discente parcial e integral.
Último dia para apreciação e envio à Direção do Departamento, pelos Colegiados de Cursos de destino, das solicitações
de Mobilidade Discente.
Homologação e divulgação, pelos Departamentos, dos resultados dos pedidos de Mobilidade Discente analisados pelos
Colegiados de destino.
Último dia para envio à PROGRAD dos processos de Mobilidade Discente aprovados pelos Colegiados de destino.
Último dia para encaminhamento à SGC, pela PROGRAD, dos processos de Mobilidade Discente.
Último dia de matrícula pela SGC, dos estudantes aprovados no Programa de Mobilidade discente.

24/10

27/10
09/11
11/11
16/11
25/11
30/11

MATRÍCULA INSTITUCIONAL VINCULANTE 2016.2
Período para os discentes solicitarem Matrícula Institucional Vinculante para o semestre letivo 2016.2.
Último dia para os colegiados enviarem às coordenações acadêmicas, os processos apreciados referentes à matrícula
Institucional Vinculante.
Término do semestre letivo 2016.1 para os cursos de graduação de oferta regular.

17/10

21/10
09/11
09/11

COLAÇÃO DE GRAU
Solicitação de colação de grau à Direção do Departamento, pelos discentes que integralizarão seus currículos no
semestre letivo 2016.1.
Início do período para colação de grau dos discentes que integralizaram seus currículos em 2016.1.

10/10

21/10

18/11

MATRÍCULA 2016.2
Período para os colegiados de curso de graduação de oferta regular cadastrarem no sistema acadêmico as disciplinas
e/ou componentes curriculares, número de turmas, horários e respectivos docentes para o semestre letivo 2016.2.
1ª etapa para gerar avaliação curricular. Procedimento realizado pelas coordenações acadêmicas.
Período de solicitação das disciplinas e/ou componentes curriculares pelos discentes - Matrícula WEB 2016.2
Publicação dos resultados dos discentes aprovados, não aprovados por média e reprovados por falta no período letivo
2016.1.
Verificação final do rendimento escolar do período letivo 2016.1 para os discentes não aprovados por média.

03/10

21/10

01/11

22/10
18/11
10/11

11/11

18/11

Último dia para lançamento dos resultados finais e fechamento dos diários de classe online pelos docentes.
2º etapa para gerar avaliação curricular. Procedimento realizado pelas coordenações acadêmicas.
Semana de planejamento de atividades acadêmicas do semestre letivo 2016.2 (presencial): PIT, plano de curso, atividade
de campo, dentre outros.
Período para confirmação das solicitações de disciplinas e/ou componentes curriculares dos discentes (realizada pela
equipe de suporte acadêmico).
Análise da Matrícula WEB 2016.2, pelos colegiados de cursos de graduação de oferta regular.
Disponibilização, para os discentes, do relatório de confirmação da matrícula Web 2016.2.
Disponibilização, para os discentes, do comprovante da matrícula Web 2016.2.
Procedimentos de matrícula 2016.2 para:
•discentes que necessitam de ajuste de matrícula;
•discentes que trancaram o curso e solicitaram reabertura de matrícula;
•discentes que tiveram a solicitação de Matrícula Institucional Vinculante deferida, conforme a Resolução
1.087/20009-CONSEPE.

21/11

19/11
21/11
25/11

22/11

24/11
25/11
26/11
27/11

28/11

30/11

28/11
01/12

30/11

03/10

07/10

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 2016.2
Solicitação de trancamento total de matrícula e dispensa de educação física, quando for o caso.
Início do semestre letivo 2016.2 para os cursos de GRADUAÇÃO DE OFERTA REGULAR.

CURSO DE FÈRIAS 2016.2F
Período para os discentes solicitarem aos Colegiados de Cursos atividades curriculares intensivas (curso de
férias)2016.2F.
Último dia para apreciação e envio à Direção do Departamento, pelos Colegiados de Cursos, das solicitações de oferta de
curso de férias 2016.2F.
Último dia para os colegiados de cursos de graduação de oferta contínua, realizarem o planejamento (oferta de disciplinas
e/ou componentes curriculares, número de turmas, horários e respectivos docentes) no sistema acadêmico para oferta de
curso de férias 2016.2F.
Último dia para encaminhamento à PROGRAD, pelos Diretores, dos processos de solicitação de curso de férias 2016.2F,
devidamente aprovados pelos Colegiados de Cursos e Conselho do Departamento.
Último dia para encaminhamento à Secretaria Geral de Cursos pela PROGRAD, dos processos referentes aos cursos de
férias 2016.2F autorizados.
Último dia para efetivação da matrícula nos cursos de férias 2016.2F, junto ao sistema acadêmico, pela SGC.
Ajuste da matrícula nos cursos de férias 2016.2F, na Coordenação Acadêmica, caso seja necessário.
Início do período para realização dos cursos de férias 2016.2F.

27/10
11/11

18/11
30/11

19/12
02/01/2017

16/12
20/12

