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TUTORIAL PARA O SEMESTRE 2019-2
Querid@ alun@,

Este tutorial foi pensado com o intuito de facilitar a sua organização no semestre 2019-2, uma vez

que estarei afastada de 04 de setembro a 06 de dezembro, para a finalização de uma grande jornada – o

Doutorado. Assim sendo, aqueles avisos de prazos pelas redes sociais e/ou e-mails explicativos não serão

enviados.

O tutorial irá te facilitar com alguns prazos e procedimentos previstos no Calendário Acadêmico.

Vale lembrar que a Central dos Colegiados estará em pleno funcionamento para sanar algumas das tuas

dúvidas, sempre de segunda a sexta, das 8h às 20h, sem fechar ao meio dia. Os outros secretários possuem

habilidade técnica para explicar dúvidas em comum, uma vez que o Calendário Acadêmico é igual para

todos.

Então, vamos lá... o que temos de prazos importantes para os discentes, de acordo com o

Calendário Acadêmico 2019?

SETEMBRO

9 a 13 de setembro - Período de trancamento de disciplinas = aquele(a) aluno(a) que tiver interesse em trancar

disciplinas, deverá acessar o COBALTO através do caminho Aluno >> Cadastro >> Trancamento de disciplina. Sim,

agora o trancamento de disciplinas é realizado online, direto pelo Sistema! É importante lembrar que deves estar

matriculado(a) em, no mínimo, 8 créditos. Não é possível trancar todas as disciplinas em que estás matriculado(a),

pois isso é caracterizado como trancamento geral de matrícula, e deve ser feito direto no CRA.

30 de setembro - Fim do período para inscrição no programa de mobilidade acadêmica nacional 2020/1 = após

verificar junto à CRInter a possibilidade de realizares mobilidade, se assim desejares, deverás entrar em contato com

o Coordenador do Curso, Prof.ª Carmen Hoffmann ou Prof.ª Eleonora Santos, para que seja organizado e aprovado o

plano de estudos. Esse é o prazo LIMITE para enviar ao setor responsável, portanto, deves estar com TODOS os

documentos já organizados e devidamente assinados nessa data.

OUTUBRO

20 a 25 de outubro – Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão – CIC/CEC/CEG/ENPOS
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25 de outubro – Data limite para os discentes se cadastrarem como prováveis formandos do período (2019/2) no

Colegiado = Antes dessa data, ir até a Central dos Colegiados para confirmar quais documentos devem ser entregues

para cadastrar-se como provável formando. Geralmente é o formulário disponibilizado no Cobalto, além das cópias

do RG, Certidão de Quitação Eleitoral (http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) e

Quitação com o Serviço Militar (quando se aplicar). Qualquer secretário(a) da Central dos Colegiados recebe teus

documentos. Respeitar esse prazo é fundamental, uma vez que o CRA não está aceitando esse cadastro fora do

prazo.

NOVEMBRO

04 a 08 de novembro - Período de solicitação de Aproveitamento de Disciplinas 2019/2 nos colegiados de curso =

Sugiro que alunos que não sejam formandos 2019-2, aguardem o próximo semestre (2020-1) para solicitar

aproveitamento de disciplina. Aos alunos e alunas formandos(as), podem entrar em contato comigo tão logo eu

retorne (09 de dezembro), uma vez que o CRA aceita pedidos de aproveitamentos de formandos a qualquer tempo.

Qualquer dúvida que vocês tenham, podem comparecer na Central dos Colegiados, sala 301; ou entrar em

contato com a Coordenação ou Coordenação Adjunta pelos e-mails carminhalese@yahoo.com.br (Prof.ª

Carmen) ou eleonoracamposdamottasantos2@gmail.com (Prof.ª Eleonora).

Tenham um semestre lindo e cheio de vitalidade!

Grande Abraço e até a volta!

Jordana Corrêa

Secretária do Colegiado
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