* Sujeito a alterações que possam advir, neste primeiro semestre, do
Cocepe (Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão).
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JANEIRO
01 Terça		
04 Sexta		

					
Feriado: Confraternização Universal
Fim do Período de Recesso

FEVEREIRO

								

02 Sábado
06 Quarta		
08 Sexta		
10 Domingo
15 Sexta		
19 Terça
22 Sexta
25 Segunda

Feriado: Nossa Senhora dos Navegantes

			

Início do período de planejamento acadêmico do primeiro semestre/ano letivo nos colegiados

26 Terça
27 Quarta
28 Quinta		

Fim do período de inscrições para Regime Especial (Atividades Isoladas) 2019/1

01 Feriado

Início do Período para digitação de ofertas 2019/1 pelos colegiados
Fim do período de digitação das ofertas 2019/1 pelos colegiados
Publicação do Edital de Regime Especial (Atividades Isoladas) para 2019/1

Fim do período para digitação de ofertas 2019/1 pelos colegiados
Data limite para os Deptos./Câmaras de Ensino confirmarem as ofertas 2019/1
Início do período de solicitação de matrícula on-line 2019/1
Início do período de inscrições para Regime Especial (Atividades Isoladas) 2019/1

Fim do período de solicitação de matrícula on-line 2019/1
Processamento das solicitações de matrícula on-line 2019/1

MARÇO
01 Sexta		
04 Segunda
05 Terça
06 Quarta		

01 Feriado

									

18 Dias Letivos - 02 Pontos Facultativos

Início do período para os alunos consultarem a matrícula on-line 2019/1
Ponto Facultativo
Ponto Facultativo - Carnaval

Início do período para correção de matrícula 2019/1 nos colegiados
			
			
Início do período de matrículas 2019/1 para ingressantes por Transferência, Reopção, Reingresso e Portador de Título nos
			
Colegiados (alunos que realizaram cadastro na CRA)
			
			
Início do período de solicitação de trancamento geral de matrícula para os alunos que não solicitaram matrícula para 2019/1
			na CRA.

08 Sexta		
11 Segunda
		

Fim do período de planejamento acadêmico do primeiro semestre/ano letivo nos colegiados

			

Suspenção da correção de matrícula para a realização da recepção aos ingressantes 2019/1 pelos colegiados

13 Quarta		

Fim do período de correção de matrícula 2019/1

			
			

Fim do período de matrículas 2019/1 para ingressantes por Transferência, Reopção, Reingresso e Portador de Título nos
Colegiados (alunos que realizaram cadastro na CRA)

			

Fim do período de solicitação de trancamento geral de matrícula para os alunos que não solicitaram matrícula para 2019/1

14 Quinta		
15 Sexta		
18 Segunda

Início do período de matrícula especial 2019/1

			

Início do prazo para confirmação de matrícula dos alunos ingressantes 2019/1 (SISU e PAVE) nos colegiados

19 Terça		
20 Quarta		
27 Quarta		

Término do prazo para confirmação de matrícula dos alunos ingressantes 2019/1 (SISU e PAVE) nos colegiados

Início do semestre letivo de 2019/1
Recepção dos discentes ingressantes em 2019/1 pelos colegiados de curso

Fim do período de matrícula especial 2019/1
Data para devolução dos processos de solicitação de Regime Especial (Atividades Isoladas) 2019/1 à CRA

Data para envio das atas de confirmação de matrículas dos ingressantes 2019/1 (SISU e PAVE) à CRA
Data limite para ingresso de discentes em 2019/1

ABRIL
04 Quinta
05 Sexta		
08 Segunda

24 Dias Letivos – 02 Feriados - 01 Ponto Facultativo
Início do período para entrega na CRA da declaração de abandonos 2019/1
Fim do período para entrega na CRA da declaração de abandonos 2019/1
Início do período de trancamento de componentes curriculares (disciplinas) 2019/1 nos colegiados de cursos

Início de Período

Fim de Período

Editais, Eventos e Recesso

Feriados e Pontos Facultativos

* Sujeito a alterações que possam advir, neste primeiro semestre, do
Cocepe (Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão).

12 Sexta		
14 Domingo
19 Sexta		
20 Sábado
21 Domingo
22 Segunda
26 Sexta
30 Terça
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Fim do período de trancamento de componentes curriculares (disciplinas) 2019/1 nos colegiados de cursos
Publicação do Edital de Transferência, Reopção, Reingresso e Portador de Título para ingresso em 2019/2
Feriado: Sexta Feira Santa
Ponto Facultativo
Feriado: Páscoa e Tiradentes
Início do período de solicitação de Aproveitamento de Disciplinas 2019/1 nos colegiados de curso
Fim do período de solicitação de Aproveitamento de Disciplinas 2019/1 nos colegiados de curso
Fim do período para inscrição no programa de mobilidade acadêmica nacional 2019/2 (CEC - PRE)

MAIO

26 Dias Letivos – 01 Feriado

01 Quarta
03 Sexta		
06 Segunda
10 Sexta		

Feriado: Dia do Trabalhador

			

Fim do período de inscrição para Transferência, Reopção, Reingresso e Portador de Diploma 2019/2

			

Data limite para os Deptos/Câmaras de Ensino informarem aos colegiados as ofertas 2019/2

13 Segunda

Início do período de digitação das ofertas 2019/2 pelos Colegiados

			

Início do Programa de Formação de Professores

17 Sexta		

Fim do período para os Colegiados digitarem as ofertas 2019/2

			

Fim do Programa de Formação de Professores

24 Sexta

Data limite para os Deptos./Câmaras de Ensino confirmarem as ofertas 2019/2

Data limite para os Colegiados solicitarem ofertas aos Deptos/Câmaras de Ensino 2019/2
Início do período de inscrição para Transferência, Reopção, Reingresso e Portador de Diploma 2019/2
Data limite para as Unidades Acadêmicas divulgarem as datas das colações de grau de 2019/1

			
Data limite para solicitação de salas à SACE
			
			
Data limite para os discentes se cadastrarem como prováveis formandos do período (2019/1) no colegiado de curso

JUNHO

23 Dias Letivos - 01 Feriado - 01 Ponto Facultativo

10 Segunda

Início do período de avaliação de componentes curriculares (disciplinas) 2019/1 (Avaliação realizada pelos discentes no 		
			Sistema Acadêmico)

20 Quinta
21 Sexta
28 Sexta
30 Domingo

Feriado: Corpus Christi
Ponto Facultativo
Data limite para confirmação de salas pela SACE (Seção de Alocação e Compartilhamento de Espaços)
Publicação do edital de Regime Especial (Atividades Isoladas) 2019/2)

JULHO

12 Dias Letivos

01 Segunda

Início do período para solicitação de reanálise de distribuição de salas à SACE

			

Início do período de planejamento acadêmico do segundo semestre letivo nos colegiados

05 Sexta		
12 Sexta 		
12 Sexta 		
13 Sábado
15 Segunda
19 Sexta
20 Sábado
22 Segunda
23 Terça

Fim do período para solicitação de reanálise de distribuição de salas à SACE

			

Fim do período de inscrição para Regime Especial (Atividade Isolada) na CRA para 2019/2

23 Terça
26 Sexta

Fim do período de digitação de notas 2019/1

Prazo final para os alunos regularmente matriculados solicitarem trancamento geral de matrícula na CRA
Prazo final para os colegiados cadastrarem, no sistema acadêmico, os prováveis formandos do período (2019/1)
Último dia letivo de 2019/1
Início do período de exames 2019/1
Fim do período de planejamento acadêmico do segundo semestre letivo nos colegiados
Fim do período de exames 2019/1
Início do período de inscrição para Regime Especial (Atividade Isolada) na CRA para 2019/2
Data limite para a SACE responder ao pedido de reanálise de distribuição de salas

Início do período de solicitação de matrícula on-line 2019/2

Início de Período

Fim de Período

Editais, Eventos e Recesso

Feriados e Pontos Facultativos

* Sujeito a alterações que possam advir, neste primeiro semestre, do
Cocepe (Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão).

30 Terça		
31 Quarta		
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Fim do período de solicitação de matrícula on-line 2019/2
Processamento das solicitações de matrícula on-line 2019/2

Total dias letivos 2019/1 = 103

AGOSTO

18 Dias Letivos

01 Quinta
02 Sexta		

Início do período para os alunos consultarem o processo de matrícula on-line 2019/2

05 Segunda

Início do período de correção de matrícula 2019/2 nos colegiados

Fim do período de avaliação dos componentes curriculares (disciplinas) 2019/1 ((Avaliação realizada pelos discentes no 		
			Sistema Acadêmico)
			
Início do Período de matrículas 2019/2 para ingressantes por Transferência, Reopção, Reingresso e Portador de Título nos
			colegiados
			

Início do Período de solicitação de trancamento geral para os alunos que não solicitaram matrícula para 2019/2 na CRA

09 Sexta		

Fim do período de correção de matrícula 2019/2 nos colegiados

			
Fim do Período de matrículas 2019/2 para ingressantes por Transferência, Reopção, Reingresso e Portador de Título nos 		
			colegiados
			

Fim do Período de solicitação de trancamento geral para os alunos que não solicitaram matrícula para 2019/2

12 Segunda
12 Segunda
13 Terça		
14 Quarta		
15 Quinta		

Início do semestre letivo 2019/2

			

Início do prazo para confirmação de matrícula dos alunos ingressantes 2019/2 (SISU e PAVE) nos colegiados

16 Sexta		
19 Segunda
28 Quarta		

Término do prazo para confirmação de matrícula dos alunos ingressantes 2019/2(SISU e PAVE) nos colegiados

Recepção dos discentes ingressantes em 2019/2 pelos colegiados de curso
Início do período de matrícula especial 2019/2
Fim do período de matrícula especial 2019/2
Data para devolução dos processos de solicitação de Regime Especial (Atividade Isolada) 2019/2 à CRA

Fim do prazo para os colegiados enviarem as atas de confirmação de matrícula dos ingressantes SISU e PAVE 2019/2 na CRA
Data limite para ingresso de discentes em 2019/2

				

SETEMBRO
02 Segunda
03 Terça		
07 Sábado
09 Segunda
13 Sexta		
15 Domingo
20 Sexta		
27 Sexta		
30 Segunda

23 Dias Letivos – 02 Feriados

Início do prazo para entrega da declaração de abandonos 2019/2 na CRA
Fim do prazo para entrega da declaração de abandonos 2019/2 na CRA
Feriado: Independência
Início do período de trancamento de disciplinas nos Colegiados (cursos semestrais)
Fim do período de trancamento de disciplinas nos Colegiados (cursos semestrais)
Publicação do Edital de Transferência, Reopção, Reingresso e Portador de Título 2020/1
Feriado: Revolução Farroupilha
III Mostra de Cursos de Graduação
Fim do período para inscrição no Programa de Mobilidade Acadêmica Nacional 2020/1

OUTUBRO

25 Dias Letivos – 01 Feriado - 01 Ponto Facultativo

07 Segunda
11 Sexta		

Início do período de inscrição para Transferência, Reopção, Reingresso e Portador de Título 2020/1

			

Data limite para as Unidades Acadêmicas divulgarem as datas das colações de grau de 2019/2

12 Sexta		
14 Segunda
18 Sexta		
20 Segunda
25 Sexta		

Feriado: Nossa Senhora Aparecida

			

Data limite para os discentes se cadastrarem como prováveis formandos do período (2019/2) no colegiado de curso

28 Segunda

Ponto Facultativo: Dia do Servidor Público

Fim do período de inscrição para Transferência, Reopção, Reingresso e Portador de Título 2020/1

Início do Programa de Formação de Professores
Fim do Programa de Formação de Professores
Início da Semana Integrada Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação- CIC/CEC/CEG/ENPOS
Fim da Semana Integrada Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação - CIC/CEC/CEG/ENPOS

Início de Período

Fim de Período

Editais, Eventos e Recesso

Feriados e Pontos Facultativos

* Sujeito a alterações que possam advir, neste primeiro semestre, do
Cocepe (Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão).
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NOVEMBRO
02 Sábado
04 Segunda
08 Sexta 		
11 Segunda

Feriado: Finados

15 Sexta
22 Sexta 		
29 Sexta 		

Feriado: Proclamação da República

24 Dias Letivos – 02 Feriados

Início do período de solicitação de Aproveitamento de Disciplinas 2019/2 nos colegiados de curso
Fim do período de solicitação de Aproveitamento de Disciplinas 2019/2 nos colegiados de curso

Início do período de avaliação de componentes curriculares (disciplinas) 2019/2 (Avaliação realizada pelos discentes no 		
			Sistema Acadêmico)
Data limite para os colegiados solicitarem aos Deptos/Câmaras de Ensino as ofertas 2020/1 aos colegiados
Data limite para os Deptos/Câmaras de Ensino informarem as ofertas 2020/1 aos colegiados

DEZEMBRO

				

12 Dias Letivos – 01 Feriado

09 Segunda
13 Sexta

Início do período de digitação das ofertas 2020/1 pelos Colegiados

			

Prazo final para colegiados cadastrarem no sistema acadêmico os prováveis formandos 2019/2

14 Sábado
16 Segunda
20 Sexta		
21 Sábado
23 Segunda
25 Quarta		
27 Sexta		

Último dia letivo de 2019/2

Fim do período para os Colegiados digitarem as ofertas 2020/1
			
			
Prazo final para alunos regularmente matriculados solicitarem trancamento geral de matrícula na CRA

Início do período de exames 2019/2
Data limite para solicitação de salas à SACE (Seção de Alocação e Compartilhamento de Espaços)
Fim do período de exames 2019/2
Início do periodo de Recesso
Feriado: Natal

Fim do período de avaliação de componentes curriculares (disciplinas) 2019/2 (Avaliação realizada pelos discentes no
			Sistema Acadêmico)

Total dias letivos 2019/2 = 102

JANEIRO/2020
01 Quarta		
03 Sexta		
24 Sexta
27 Segunda
31 Sexta 		

			

01 Feriado

Feriado: Confraternização Universal
Fim do período de recesso
Data limite para confirmação de salas pela SACE
Início do período para solicitação de reanálise de distribuição de salas à SACE
Fim do período para solicitação de reanálise de distribuição de salas à SACE

FEVEREIRO/2020
02 Domingo
18 Terça		
24 Segunda
25 Terça

				

		

01 Feriado - 02 Pontos Facultativos

Feriado: Nossa Senhora de Navegantes
Data limite para a SACE responder ao pedido de reanálise de distribuição de salas
Ponto Facultativo
Ponto Facultativo - Carnaval

Observações:
•Fica autorizada a Pró-Reitora de Ensino, após entendimento com a Comissão de Graduação do COCEPE, a adotar medidas
necessárias à realização de programas educativos especiais, incluídos estágios, seminários, excursões, e outros, podendo para
tanto determinar a suspensão das aulas programadas, desde que seja assegurado o estrito cumprimento dos programas das
disciplinas e o número mínimo de horas-aula estabelecido na legislação.
•Delega-se à Pró-Reitora de Ensino, com anuência do COCEPE, a solução de casos omissos, excepcionais ou não previstos neste
Calendário.
•Na semana que antecede aos exames recomenda-se que sejam oportunizados aos alunos, como parte do processo pedagógico,
o esclarecimento de dúvidas e a revisão geral dos conceitos considerados essenciais para o componente curricular em estudo.
•Os resultados das avaliações do rendimento acadêmico deverão ser divulgados pelo professor na semana anterior ao exame,
sob pena da avaliação agendada ser cancelada e ser necessário reagendar uma nova data.
Início de Período

Fim de Período

Editais, Eventos e Recesso

Feriados e Pontos Facultativos

