Calendário Pós-graduação 2020 - Atividades Remotas
1º Semestre
08 a 16/06
17/06

Deliberação da nova oferta de disciplinas pelos Conselhos dos Programas de Pós-graduação e apreciação dos campi
Oferta de Disciplinas 1º sem/2020 - Entrega do ajuste da Oferta pelas coordenações à Secretaria Acadêmica

18 e 19/06

Oferta de Disciplinas 1º sem/2020 - Lançamento do ajuste da oferta pelas Secretarias Acadêmicas

22 e 23/06
24/06

NOVO período de Matrículas via web 1º sem/2020 - Solicitação de novas matrículas pelos alunos de cursos Stricto
Sensu
Início das atividades Letivas do 1º semestre letivo

24/06

NOVO período de Matrículas via web 1º sem/2020 - processamento de novas matrículas

25 e 26/06
De 24/06 a 10/09
De 24/06 a 19/09
01/07
07/07
17/07
22 a 24/07

NOVO período de Matrículas via web 1º sem/2020 - Ajuste de matrícula pelos alunos
Período para trancamento de disciplinas, por solicitação via e-mail à Coordenação do curso, com as devidas
justificativas para o trancamento
Período para lançamento do trancamento de disciplinas pela Secretaria Acadêmica
Prazo máximo para solicitação de SOD para os alunos que não possuem oferta no semestre, ou estão em elaboração de
TCC, dissertação e tese, ou não tem condições de acompanhar as atividades de ensino remoto emergencial por outros
fatores
Lançamento de SOD pelas secretarias acadêmicas
Planos de Ensino - Inserção dos planos de ensino revisados para o 1º sem/2020, pelo docente no Portal do Professor GURI
Lançamento de abandonos de alunos que não efetivaram matrícula no semestre

06/08

Revisão dos Planos de Estudos dos discentes pelos orientadores

21/08

Apresentação do plano de estudos pelos alunos à Coordenação do Programa

11/09

Oferta de Disciplinas 2º sem/2020 - Entrega da Oferta pelas coordenações à Secretaria Acadêmica

18/09

Oferta de Disciplinas 2º sem/2020 - Lançamento da oferta pelas Secretarias Acadêmicas

19/09

Final do 1º semestre

22/09

Finalização do lançamento de notas e diários de classe, referente ao semestre letivo 2020/1, pelos docentes no Portal do
Professor - GURI
Intervalo

21/09 a 03/10

2° Semestre
21 a 23/09
05/10
24 e 25/09
28/09 a 02/10
De 05/10 a 16/01

Matrículas via web 2º sem/2020 - solicitação pelos alunos
Início das atividades Letivas do 2º semestre letivo
Matrículas via web 2º sem/2020 - processamento
Matrículas via web 2º sem/2020 - Ajuste de matrícula pelos alunos
Matrícula via Web 2° sem/2020 - Trancamentos de disciplinas

14/10

Prazo máximo para solicitação de SOD para os alunos que não possuem oferta no semestre, ou estão em elaboração de
TCC, dissertação e tese, ou não tem condições de acompanhar as atividades de ensino remoto emergencial por outros
fatores

19/10

Lançamento de SOD pelas secretarias acadêmicas

04/11

Planos de Ensino - Inserção dos planos de ensino revisados para o 2º sem/2020, pelo docente no Portal do Professor GURI

05 e 06/11

Lançamento de abandonos de alunos que não efetivaram matrícula no semestre

Até 20/11

Revisão dos Planos de Estudos dos discentes pelos orientadores

Até 27/11

Apresentação do plano de estudos pelos alunos à Coordenação do Programa

Até 10/12

Oferta de Disciplinas 1º sem/2021 - Entrega da Oferta pelas coordenações à Secretaria Acadêmica

Até 17/12

Oferta de Disciplinas 1º sem/2021 - Lançamento da oferta pelas Secretarias Acadêmicas

21/12/20 a
03/01/2021
16/01/2021

Recesso de Final de Ano

22/01/2021

Finalização do lançamento de notas e diários de classe, referente ao semestre letivo 2020/2, pelos docentes no Portal do
Professor - GURI

Observações:

Final do 2º semestre

1. Este calendário foi elaborado considerando Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por
aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19; a Portaria MEC nº 345, de 19 de março de 2020, que
altera a Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020; As orientações do Conselho Nacional da Educação (CNE); Medida Provisória nº 934, de 1º de
abril de 2020 e o Ato do Presidente do Congresso Nacional nº 42/2020, que prorroga a MP 934/2020; As orientações do Conselho Nacional da Educação
(CNE) contidas na Súmula do Parecer CNE/CP nº 5/2020, publicado no Diário Oficial da União (DOU) no dia 04 de maio de 2020, referente a
reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima
anual, em razão da Pandemia da COVID-19 e demais regramentos internos.

2. O Programa de Residências manterá calendário próprio, de acordo com a Portaria MEC nº 580 de 27 de março de 2020.

