Calendário Administrativo da Graduação

Readequação 2016/1 e 2016/2
CAMPUS SÃO CARLOS
Atualizado em 15/07/2016

Data

Responsáveis
pelas Atividades

REINÍCIO DAS ATIVIDADES DO 1º PERÍODO LETIVO DE 2016
(REPOSIÇÃO)

01/08/2016
ATÉ
06/09/2016

08 a
20/09/2016

Atividades

Chefias

Finalização da Oferta das Atividades curriculares, referentes ao 2º
período letivo de 2016, observadas as tratativas realizadas entre
departamentos e coordenações

Docentes com
supervisão das Chefias

Substituição do conceito “I” atribuído às atividades curriculares
referentes ao 2º período letivo de 2015

Docentes com
supervisão das Chefias

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

17/09/2016

TÉRMINO DO 1º PERÍODO LETIVO DE 2016

20 a
22/09/2016

ProGrad/DiGRA

Execução das rotinas de transição de semestre: desempenho mínimo,
jubilamento, integralização curricular e outras

22/09/2016

ProGrad/DiGRA

Realização no SiGA, da pré-inscrição automática dos estudantes em
atividades curriculares obrigatórias de perfil para o 2º período letivo de
2016

23 a
26/09/2016

Chefias

Realização da manutenção de mapas referentes à pré-inscrição
automática do 2º período letivo de 2016

27 a
03/10/2016

Alunos

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA para o 2º período letivo de 2016

27 e
28/09/2016

Alunos

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

29 a
30/09/2016

Chefias

Realização da manutenção dos mapas da inscrição para o 2º período
letivo de 2016, após a manifestação dos alunos

01 a
03/10/2016

Alunos

Ajuste de inscrição em atividades curriculares para o 2º período
letivo de 2016

04 e
05/10/2016

Chefias

Realização da manutenção dos mapas de ajuste de inscrição para o
2º período letivo de 2016

06 a
11/10/2016

ProGrad/DiGRA

Alocação de salas de aulas para o 2º período letivo de 2016

12/10/2016

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

13/10/2016
21/10/2016

INÍCIO DO 2º PERÍODO LETIVO DE 2016
ProGrad/DiGRA

Publicação do Edital para Transferência Interna 2016-2017
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Atividades

24/10/2016

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

30/11/2016

Docentes com
supervisão das Chefias

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

09/12/2016

Alunos e
Coordenações

Prazo máximo para apresentação de recursos referentes à perda de
vaga 2016/1 após a avaliação complementar

12 e
13/12/2016

Alunos e
Coordenações

Solicitação de matricula em ênfase(s) do curso (pedido será feito nas
Coordenações)

16/12/2016

Alunos

Prazo máximo para solicitação de trancamento de matrícula e/ou
cancelamento de inscrição em atividades curriculares

19/12/2016

ProGrad/DiGRA

Espelhamento do quadro oferta de atividades curriculares/turmas
referentes à 2016/1, como primeira versão do quadro de oferta para o 1°
período letivo de 2017, para verificação e tratativas entre departamentos
e coordenações

19/12/2016 a
10/02/2017

Coordenações e
Chefias

Verificação dos dados da oferta 2017/1, avaliação das necessidades
de alterações, realização de ajustes e novas ofertas, de acordo com
as negociações realizadas entre departamentos e coordenações

20 e
21/12/2016

Alunos e
Coordenações

22/12/2016 a
01/01/2017

13 a
24/02/2017

Solicitação de Complementação de Curso
(pedido será feito nas Coordenações)
RECESSO ACADÊMICO

Docentes com
supervisão das Chefias

Substituição do conceito “I” atribuído às atividades curriculares
referentes ao 1º período letivo de 2016

Docentes com
supervisão das Chefias

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

18/02/2017

TÉRMINO DO 2º PERÍODO LETIVO DE 2016

24/02/2017

Coordenações

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

27 e
28/02/2017

ProGrad/DiGRA

Execução das rotinas de transição de semestre: desempenho mínimo,
jubilamento, transferência de alunos, integralização curricular e outras

Observação:
Excepcionalmente, em decorrência dos ajustes do calendário, não haverá a publicação de editais para alunos especiais
em 2016/2.
Em 16/09/2016 foi publicado Parecer do Conselho de Graduação, datado de 13/09/2016 autorizando a realização do
processo de Transferência Externa 2016-2017. Os interessados deverão acompanhar o site da ProGrad
(www.prograd.ufscar.br) periodicamente para obterem informações sobre a publicação do Edital.
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