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16 a 20 

e 

25 a 
27/11/2015 

Coordenações 

Verificação dos dados disponíveis no SIGA referentes às atividades 
curriculares do curso para o 1º período letivo de 2016 e avaliação 
das necessidades de alterações a serem solicitadas às Chefias de 
Departamentos. 

Chefias 
Realização, no SIGA, da Oferta das Atividades curriculares, 
referentes ao 1º período letivo de 2016 

02 a 
04/12/2015 

Alunos e 
Coordenações 

Solicitação de Complementação de Curso diretamente nas 
Coordenações de Curso 

07 a 
17/12/2015 

Docentes 
Período de digitação de notas e frequências relativas ao 2º 
semestre de 2015, sob supervisão das chefias dos Departamentos 
Acadêmicos, no SIGA 

12/12/2015 TÉRMINO DO 2º PERÍODO LETIVO DE 2015 

16/12/2015 ProGrad/DiGRA 
Realização, no SIGA, da Oferta das Atividades curriculares, 
referentes ao Curso de Verão, vinculado ao 2º período letivo de 
2015 

17/12/2015 

Docentes com 
Supervisão das 

Chefias 

Prazo máximo para substituição do conceito “I” atribuído às 
atividades curriculares referente ao 1º período letivo de 2015 

Prazo máximo para digitação, retificação e consolidação das 
notas e frequências referentes ao 2º período letivo de 2015 

Coordenações 
Prazo máximo para inserção de Atividades Complementares, no 
SIGA, para estudantes que têm condição de conclusão de curso ao 
final do 2º período letivo de 2015 

18/12/2015 ProGrad/DiGRA 
Execução das rotinas de transição de semestre: desempenho 
mínimo, jubilamento, transferência de alunos, integralização curricular 
e outras 

21/12/2015 Alunos 
Inscrição em atividades curriculares para o Curso de Verão 
vinculado ao 2º período letivo de 2015 

04/01 a 
13/02/2016 

Alunos e Docentes Período para realização do Curso de Verão 2015/2 

25/01/2016 ProGrad/DiGRA 
Realização da Pré-Inscrição de estudantes em atividades curriculares 
obrigatórias de perfil para o 1º período letivo de 2016, conforme 
oferta realizada pelos Departamentos Acadêmicos 

25/01 a 
19/02/2016 

Alunos 
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA para o 1º período letivo de 2016 
(veteranos) 

25/01 a 

07/03/2016 
Docentes 

Preenchimento do Formulário de Plano de Ensino, no SIGA, das 
turmas de atividades curriculares oferecidas no 1º período letivo de 
2016 
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26 a 

28/01/2016 

Chefias com 
acompanhamento das 

Coordenações 

Realização da manutenção dos Mapas da Pré-Inscrição (correções 
da oferta visando a fase de inscrição)  

01 a 

03/02/2016 
Alunos 

Inscrição em atividades curriculares para o 1º período letivo de 2016, 
por meio da confirmação (ou não) da pré-inscrição automática, 
podendo solicitar alterações nesta ou inscrições em outras atividades 
curriculares (recuperação e optativas). Caso o aluno solicite alteração 
em atividades curriculares na qual foi inscrito automaticamente 
(obrigatórias de perfil), perderá a garantia de vaga nessas atividades 
curriculares passando a concorrer novamente pelas vagas 
remanescentes. 

01/02 a 

15/03/2016 

Chefias e 
Coordenações 

Aprovação e/ou habilitação para adequação dos Planos de Ensino 
relativos ao 1º período letivo de 2016 

01/02 a 

22/03/2016 
Docentes 

Adequação dos Planos de Ensino do 1º período letivo de 2016 
habilitados pelos Conselhos de Departamentos e Cursos 

12 a 
16/02/2016 

Chefias com 
acompanhamento das 

Coordenações 

Realização da manutenção dos mapas da inscrição após a 
manifestação dos alunos 

13 a 

17/02/2016 

Docentes com 
supervisão das 

Chefias 

Período de digitação das notas e frequências dos discentes nas 
atividades curriculares relativas ao Curso de Verão 2015/2 

Período para substituição do conceito “I” atribuído às atividades 
curriculares referentes ao 2º período letivo de 2015, visando a fase 
de ajuste das inscrições em atividades curriculares para 2016/1 e 
também o processo de colação de grau dos concluintes em 2015/2 
(Portaria GR nº 522/06) 

18 a 

21/02/2016 
Alunos  Ajuste de inscrições em para o 1º período letivo de 2016 

22 e  

23/02/2016 

Chefias com 
acompanhamento das 

Coordenações 
Realização da Manutenção do Mapa de Inscrições da Fase de Ajuste 

26/02/2016 ProGrad/DiGRA 
Divulgação dos deferimentos finais e as listas de frequências 
definitivas das atividades curriculares, com seus respectivos 
professores, salas e horários do 1º semestre de 2016 

29/02/2016 INÍCIO DO 1º PERÍODO LETIVO DE 2016 

01/03 a 

29/03/2016 

Chefias e 
Coordenações 

Período para avaliação suplementar dos Planos de Ensino 
readequados 

07/03/2016 ProGrad/DiGRA 

Disponibilização aos Departamentos e Coordenações de Curso do 
Espelhamento do quadro de oferta de Atividades 
curriculares/Turmas referentes à 2015/2, como primeira versão do 
quadro de oferta para o 2° período letivo de 2016 
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07/03 a 
08/04/2016 

Coordenações 
Solicitação por ofício aos departamentos de Oferta de Atividades 
curriculares e número de vagas necessárias ao curso para o 2° 
período letivo de 2016 

12/03/2016 
Alunos e 

Coordenações 

Prazo máximo para apresentação de recursos junto à ProGrad, 
referentes a inscrição em atividades curriculares 2016/1 e perda 
de vaga por desempenho em 2015/2 antes da avaliação 
complementar, via SiGA 

04/04/2016 
Docentes com 
supervisão das 

Chefias 

Prazo máximo para a substituição do conceito “R”, atribuído às 
atividades curriculares do 2º período letivo de 2015 

15/04/2016 
Alunos e 

Coordenações 

Prazo máximo para apresentação de recursos junto à ProGrad 
referentes a perda de vaga 2015/2 após a avaliação 
complementar, via SIGA 

25/04/2016  Chefias 
Prazo máximo para envio da Ficha de caracterização de 
Atividades Curriculares à ProGrad, para análise e oferta em 2016/2 

02/05/2016 Alunos 
Prazo máximo para solicitação de trancamento de matrícula e/ou 
cancelamento de inscrição em atividades curriculares, no SIGA 

09 e 
10/05/2016 

Alunos e 
Coordenações 

Solicitação de matricula em ênfase(s) do curso 

06 a 
10/06/2016 

Coordenações 
Verificação dos dados disponíveis no SiGA, referentes às atividades 
curriculares do curso para o 2º período letivo de 2015  

09 e 
10/06/2016 

Alunos e 
Coordenações 

Solicitação de Complementação de Curso 

10/06/2016 ProGrad/DiGRA 
Liberação das Fichas de Caracterização de Atividades 
curriculares aprovadas, no SiGA, para o 2º semestre de 2016 

13 a 
15/06/2016 

Chefias 
Realização, no SiGA, da Oferta das Atividades curriculares, 
referentes ao 2º período letivo de 2016 

16 e 
17/06/2016 

Coordenações e 

Chefias 

Verificação dos dados da oferta 2016/2 e avaliação das necessidades 
de alterações  

20 a 
22/06/2016 

Chefias 
Realização das correções necessárias nos dados da oferta 2016/2, 
de acordo com as negociações realizadas nas reuniões de Centros 

24/06/2016 Coordenações 
Prazo máximo para inserção de Atividades Complementares, no 
SiGA, para estudantes que têm condição de conclusão de curso em 
2016/1 

27/06/2016 

 

ProGrad/DiGRA 

 

Abertura do período de digitação e consolidação de notas e 
frequências referentes ao 1º período letivo de 2016 
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27/06 a 
11/07/2016 

Chefias 
Acompanhamento do processo de digitação e de consolidação de 
notas dos docentes sob sua responsabilidade 

02/07/2016 TÉRMINO DO 1º PERÍODO LETIVO DE 2016 

11/07/2016 

Docentes com 
supervisão das 

Chefias 

Prazo máximo para digitação, retificação e consolidação das notas e 
frequências referentes ao 1º período letivo de 2016 

Docentes com 
supervisão das 

Chefias 

Prazo máximo para substituição do conceito “I” atribuído às 
atividades curriculares referente ao 2º período letivo de 2015 

13/07/2016 ProGrad/DiGRA 
Execução das rotinas de transição de semestre: desempenho 
mínimo, jubilamento, transferência de alunos, integralização curricular 
e outras 

13/07 a 
08/08/2016 

Docentes 
Preenchimento do Formulário de Plano de Ensino, no SIGA, das 
turmas de atividades curriculares oferecidas no 2º período letivo de 
2016 

14/07/2016 ProGrad/DiGRA 
Realização no SiGA, da pré-inscrição automática dos estudantes 
em atividades curriculares obrigatórias de perfil  

14 e 
15/07/2016 

Chefias  
Realização da manutenção de mapas referentes à pré-inscrição 
automática 

16/07 a 
25/07/2016 

Alunos RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA para o 2º período letivo de 2016 

16 a 
19/07/2016 

 

Inscrição em atividades curriculares para o 2º período letivo de 2016, 
por meio da confirmação (ou não) da pré-inscrição automática, 
podendo solicitar alterações nesta ou inscrições em outras atividades 
curriculares (recuperação e optativas). Caso o aluno solicite alteração 
em atividades curriculares na qual foi inscrito automaticamente 
(obrigatórias de perfil), perderá a garantia de vaga nessas atividades 
curriculares passando a concorrer novamente pelas vagas 
remanescentes. 

18/07 a 

16/08/2016 

Chefias e 
Coordenações 

Aprovação e/ou habilitação para adequação dos Planos de Ensino 
relativos ao 2º período letivo de 2016 

18/07 a 

23/08/2016 
Docentes 

Adequação dos Planos de Ensino do 2º período letivo de 2016 
habilitados pelos Conselhos de Departamentos e Cursos 

20/07/2016 ProGrad/DiGRA 
Disponibilização dos mapas da inscrição, após a manifestação dos 
alunos.  

20/07/2016 ProGrad/DiGRA Publicação do Edital para “Aluno Especial”  

20 a 
22/07/2016 

Chefias 
Realização da manutenção dos mapas da inscrição, após a 
manifestação dos alunos  
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23/07/2016 ProGrad/DiGRA 
Divulgação dos deferimentos provisórios da inscrição em atividades 
curriculares para o período letivo 2016/2  

23 e 
25/07/2016 

Alunos Ajuste de inscrição em atividades curriculares 

26/07/2016 ProGrad/DiGRA Divulgação dos mapas de ajuste de inscrição 

26 e 
27/07/2016 

Chefias Realização da manutenção dos mapas de ajuste de inscrição 

28 e 
29/07/2016 

ProGrad/DiGRA Alocação de salas de aulas  

30/07/2016 ProGrad/DiGRA 
Divulgação dos deferimentos finais e as listas de frequências 
definitivas das atividades curriculares, com seus respectivos 
professores, salas e horários do 2º período letivo de 2016  

01/08/2016 INÍCIO DO 2º PERÍODO LETIVO DE 2016 

01/08 a 

30/08/2016 

Coordenações e 
Chefias 

Aprovação suplementar dos Planos de Ensino 2016/2 

08/08/2016 ProGrad/DiGRA 
Espelhamento do quadro de oferta de Atividades 
curriculares/Turmas referentes à 2016/1, como primeira versão do 
quadro de oferta para o 1° período letivo de 2017 

08/08 a 
12/09/2016 

Coordenações 
Solicitação por ofício aos departamentos de oferta de atividades 
curriculares e número de vagas necessárias ao Curso para o 1º 
período letivo de 2017  

12/08/2016 
Alunos e 

Coordenações 

Prazo máximo para apresentação de recursos referentes a 
inscrição em atividades curriculares 2016/2 e/ou perda de vaga 
por desempenho em 2016/1 antes da avaliação complementar, no 
SiGA 

05/09/2016 
Docentes com 
supervisão das 

Chefias 

Prazo máximo para a substituição do conceito “R”, atribuído às 
atividades curriculares referentes a 2016/1 

13/09/2016 ProGrad/DiGRA Publicação do Edital de Transferência Interna 2016/2  

16/09/2016 
Alunos e 

Coordenações 
Prazo máximo para apresentação de recursos referentes a perda 
de vaga 2016/1 após a avaliação complementar, no SiGA 

23/09/2016 Chefias 
Prazo máximo para envio da Ficha de caracterização de 
Atividades curriculares/Atividade Curricular à ProGrad, para 
análise e oferta em 2017/1 

01 e 
02/10/2016 

Alunos e 
Coordenações 

Solicitação de matrícula em ênfase para os cursos que as têm 

03/10/2016 ProGrad/DiGRA Publicação do Edital de Transferência Externa 2016  
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09/10/2016 Alunos 
Prazo máximo para solicitação de trancamento de matrícula e/ou 
cancelamento de inscrição em atividades curriculares 

01/11/2016 ProGrad/DiGRA 
Liberação das Fichas de Caracterização de Atividades 
curriculares aprovadas, no SiGA, para o 1º semestre de 2017 

04 a 
07/11/2016 

Alunos e 
Coordenações 

Solicitação de Complementação de Curso para os cursos que 
permitem 

07 e 
08/11/2016 

Coordenações 
Verificação dos dados disponíveis no SiGA referentes às atividades 
curriculares do curso para o 1º período letivo de 2017 

09 a 
11/11/2016 

Chefias 
Realização, no SiGA, da   Oferta   das Atividades curriculares 
referentes ao 1º período letivo de 2017 

16 a 
19/11/2016 

Coordenações e 
Chefias 

Verificação dos dados da oferta e avaliação das necessidades de 
alterações 

21 a 

25/11/2016 
Chefias 

Realização das correções necessárias nos dados da oferta de acordo 
com as negociações realizadas nas reuniões de Centro 

03/12/2016 ProGrad/DiGRA 
Abertura do período de digitação, retificação e consolidação de 
notas e frequências referentes ao 2º período letivo de 2016 

03 a 
16/12/2016 

Chefias 
Acompanhamento do processo de digitação e de consolidação de 
notas dos docentes sob sua responsabilidade 

10/12/2016 TÉRMINO DO 2º PERÍODO LETIVO DE 2016 

15 e 
16/12/2016 

Chefias 
Realização, no SiGA, da Oferta das Atividades curriculares 
referentes ao Curso de Verão 2016/2 

até 
16/12/2016 

Docentes com 
Supervisão das 

Chefias 

Prazo máximo para digitação, retificação e consolidação das 
notas e frequências referentes ao 2º período letivo de 2016 

Prazo máximo para substituição do conceito “I” atribuído às 
atividades curriculares referente ao 1º período letivo de 2016 

Coordenações 
Prazo máximo para inserção de Atividades Complementares, no 
SiGA, para estudantes que têm condição de conclusão de curso em 
2016/2 

19/12/2016 ProGrad/DiGRA 
Execução das rotinas de transição de semestre: desempenho 
mínimo, jubilamento, transferência de alunos, integralização curricular 
e outras 

21/12/2016 Alunos Inscrição em atividades curriculares para o Curso de Verão 2016/2 

02/01 a 
11/02/2017 

Alunos e Docentes Período para realização do Curso de Verão 2016/2 

 


