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Calendário Trimestral da Pós-Graduação - 2022

1º Trimestre
02/02
Matrículas via web - Período de Solicitação de matrícula para o
a
1º trimestre/2022 - alunos veteranos.
08/02
Matrículas web - Processamento de matrículas para o 1º
Até
trimestre/2022 (alunos veteranos) pelo Setor de Apoio a
11/02
Registros Acadêmicos (SARA).
14/02
e
Ajuste de matrículas via web para alunos veteranos.
15/02
Até
Processamento do Ajuste Web pelo Setor de Apoio a
18/02 Registros Acadêmicos (SARA).
Até
Regime Especial - Envio do número de vagas para regime
20/01 Especial pelas coordenações ou secretarias à PROPPI.
28/01
Regime Especial - Período de solicitação de matrículas em
a
regime especial para o 1º trim/2022.
31/01
Regime Especial - Divulgação da relação de alunos
03/02
homologados para Regime especial 1º trim/2022.
Até
Regime Especial - Período para recursos de solicitação de
07/02 matrícula em Regime Especial.
Regime Especial - Divulgação da relação final de homologação
09/02
do regime Especial 1º trim/2022.
10/02
Regime Especial - Matrícula de ingressantes no Regime
e
Especial - 1º trim/2022.
11/02
02/03 Início do 1º Trimestre letivo 2022
Lançamento de Notas - abertura do lançamento de notas do 1º
03/03
trimestre/2022.
SOD - Prazo máximo para solicitação de SOD para os alunos
Até
que não possuem oferta no semestre, ou estão em elaboração
08/03
de TCC, dissertação e tese.
SOD - Lançamento de SOD pelas secretarias de pósAté
graduação para os alunos que não possuem oferta no semestre
10/03
e estão em elaboração de TCC, dissertação e tese.
Planos de ensino - Inserção dos planos de ensino revisados
16/03 para o 1º trim/2022, pelo docente no Portal do Professor PROPPI Despacho DIV-PG 0661399
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GURI.
03/03/ Trancamento Parcial de Matrícula - Período para solicitação de
a
trancamento de disciplinas, via Portal do Aluno, com as devidas
11/03 justificativas para o trancamento.
Trancamento Parcial de Matrícula - Período para análise das
Até
solicitações de trancamento de disciplinas, pela coordenação
17/03
de curso.
Abandono - lançamento de abandono dos alunos que não
23/03 efetuaram matrícula para o 1º trimestre/ 2022, pelo Setor de
Apoio a Registros Acadêmicos (SARA).
Até
Plano de Estudos - Revisão dos Planos de estudos dos
05/04 discentes pelos orientadores.
Até
Plano de Estudos - Apresentação do plano de estudos pelos
08/04 alunos à Coordenação do Programa.
Oferta de Disciplina - data limite para a entrega da oferta dos
Até
componentes curriculares para o 2º trimestre/2022 para a
29/04 secretaria de pós-graduação por parte da Coordenação de
Curso.
Oferta de Disciplinas - registro de Oferta de componentes
Até
curriculares, pela secretaria de pós-graduação, referente ao 2º
06/05
trimestre/2022.
Lançamento de Notas - finalização do lançamento de notas e
18/05 diários de classe, referente ao 1º trimestre/2022, pelos
docentes no Portal do Professor - GURI.
13/05 Encerramento do 1º Trimestre
Regime Especial - Verificação do lançamento de notas e
Até
finalização do cadastro dos alunos em regime especial, pelas
20/05
secretarias de pós-graduação.
14/05
a
Intervalo entre trimestres.
04/06

19/05 a
23/05
24/05
25/05 e
26/05
Até
30/05
Até
29/04
10/05 e
11/05
13/05
Até17/05

2º Trimestre
Matrículas via web - Período de Solicitação de matrícula para
o 2º trimestre/2022 - alunos veteranos.
Matrículas web - Processamento de matrículas para o 1º
trimestre/2022 (alunos veteranos) pelo Setor de Apoio a
Registros Acadêmicos (SARA).
Ajuste de matrículas via web para alunos veteranos.
Processamento do Ajuste Web pelo Setor de Apoio a
Registros Acadêmicos (SARA).
Regime Especial - Envio do número de vagas para regime
Especial pelas coordenações ou secretarias à PROPPI.
Regime Especial - Período de solicitação de matrículas em
regime especial para o 2º trim/2022.
Regime Especial - Divulgação da relação de alunos
homologados para Regime especial 2º trim/2022.
Regime Especial - Período para recursos de solicitação de
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Até17/05
18/05
19/05 e
20/05
06/06
07/06
Até
09/06
Até
13/06

20/06
De
07/06 a
13/06
Até
20/06
Até
24/06
Até
04/07
Até
08/07
Até
29/07
Até
05/08
Até
24/08
19/08
Até
26/08
20/08 a
24/09

matrícula em Regime Especial.
Regime Especial - Divulgação da relação final de
homologação do regime Especial 2º trim/2022.
Regime Especial - Matrícula de ingressantes no Regime
Especial - 2º trim/2022.
Início do 2º Trimestre letivo 2022
Lançamento de Notas - abertura do lançamento de notas do
2º trimestre/2022.
SOD - Prazo máximo para solicitação de SOD para os
alunos que não possuem oferta no semestre, ou estão em
elaboração de TCC, dissertação e tese.
SOD - Lançamento de SOD pelas secretarias de pósgraduação para os alunos que não possuem oferta no
semestre e estão em elaboração de TCC, dissertação e
tese.
Planos de ensino - Inserção dos planos de ensino revisados
para o 2º trimestre/2022, pelo docente no Portal do
Professor - GURI.
Trancamento Parcial de Matrícula - Período para solicitação
de trancamento de disciplinas, via Portal do Aluno, com as
devidas justificativas para o trancamento.
Trancamento Parcial de Matrícula - Período para análise das
solicitações de trancamento de disciplinas, pela
coordenação de curso.
Abandono - lançamento de abandono dos alunos que não
efetuaram matrícula para o 2º trimestre/ 2022, pelo Setor de
Apoio a Registros Acadêmicos (SARA).
Plano de Estudos - Revisão dos Planos de estudos dos
discentes pelos orientadores.
Plano de Estudos - Apresentação do plano de estudos pelos
alunos à Coordenação do Programa.
Oferta de Disciplina - data limite para a entrega da oferta
dos componentes curriculares para o 3º trimestre/2022 para
a secretaria de pós-graduação, por parte da Coordenação
de Curso.
Oferta de Disciplinas - registro de Oferta de componentes
curriculares, pela secretaria de pós-graduação, referente ao
3º trimestre/2022.
Lançamento de Notas - finalização do lançamento de notas e
diários de classe, referente ao 2º trimestre/2022, pelos
docentes no Portal do Professor - GURI.
Encerramento do 2º Trimestre
Regime Especial - Verificação do lançamento de notas e
finalização do cadastro dos alunos em regime especial,
pelas secretarias de pós-graduação.
Intervalo entre trimestres.

3º Trimestre
09/09
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09/09
Matrículas via web - Período de Solicitação de matrícula para o
a
3º trimestre/2022 - alunos veteranos.
12/09
Matrículas web - Processamento de matrículas para o 3º
13/09 trimestre/2022 - alunos veteranos, pelo Setor de Apoio a
Registros Acadêmicos (SARA).
14/09
e
Ajuste de matrículas via web para alunos veteramos.
15/09
Até Processamento do Ajuste Web pelo Setor de Apoio a Registros
19/09 Acadêmicos (SARA).
Até Regime Especial - Envio do número de vagas para regime
01/08 Especial pelas coordenações ou secretarias à PROPPI.
08/08
Regime Especial - Período de solicitação de matrículas em
e
regime especial para o 3º trim/2022.
09/08
Regime Especial - Divulgação da relação de alunos
10/08
homologados para Regime especial 3º trim/2022.
Até Regime Especial - Período para recursos de solicitação de
12/08 matrícula em Regime Especial.
Regime Especial - Divulgação da relação final de homologação
16/08
do regime Especial 3º trim/2022.
Regime Especial - Matrícula de ingressantes no Regime
17/08
Especial - 3º trim/2022.
26/09 Início do 3º Trimestre letivo 2022
Lançamento de Notas - abertura do lançamento de notas do 3º
27/09
trimestre/2022.
SOD - Prazo máximo para solicitação de SOD para os alunos
30/09 que não possuem oferta no semestre, ou estão em elaboração
de TCC.
SOD - Lançamento de SOD pelas secretarias de pó-graduação
Até
para os alunos que não possuem oferta no semestre e estão em
04/10
elaboração de TCC, dissertação e tese.
Planos de ensino - Inserção dos planos de ensino revisados
10/10 para o 3º trimestre/2022, pelo docente no Portal do Professor GURI.
27/09 Trancamento Parcial de Matrícula - Período para solicitação de
a
trancamento de disciplinas, via Portal do Aluno, com as devidas
03/10 justificativas para o trancamento.
Trancamento Parcial de Matrícula - Período para análise das
Até
solicitações de trancamento de disciplinas, pela coordenação
10/10
de curso.
Abandono - lançamento de abandono dos alunos que não
Até
efetuaram matrícula para o 3º trimestre/ 2022, pelo Setor de
24/10
Apoio a Registros Acadêmicos (SARA).
Até Plano de Estudos - Revisão dos Planos de estudos dos
04/09 discentes pelos orientadores.
Até Plano de Estudos - Apresentação do plano de estudos pelos
11/11 alunos à Coordenação do Programa.
Oferta de Disciplina - data limite para a entrega da oferta dos
Até componentes curriculares para o 1º trimestre/2023 para as
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09/12 secretarias de pós-graduação, por parte das Coordenações de
Curso.
Oferta de Disciplinas - registro de Oferta de componentes
Até
curriculares, pela secretaria de pós-graduação, referente ao 1º
14/12
trimestre/2023.
Lançamento de Notas - finalização do lançamento de notas e
Até
diários de classe, referente ao 3º trimestre/2022, pelos
14/12
docentes no Portal do Professor - GURI.
09/12 Encerramento do 3º Trimestre
Regime Especial - Verificação do lançamento de notas e
Até
finalização do cadastro dos alunos em regime especial, pelas
21/12
secretarias de pós-graduação.

Depende da
divulgação
pela CAPES

Coleta CAPES - Envio dos dados pelos
Coordenadores à pró-reitoria.

Atualização dos curriculos lattes dos docentes
participantes de PPGs.
Atualização dos dados dos programas pelas
Fluxo contínuo coordenações de curso stricto sensu na Plataforma
Sucupira (discentes, docentes e outros).
Calendário
Atualização mensal do cadastro dos bolsistas CAPES
CAPES
(cancelamentos, suspensões e inclusões).
Fluxo contínuo

Pâmela Billig Mello Carpes
Chefe da Divisão de Pós-Graduação
Fábio Gallas Leivas
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Bagé, 09 de novembro de 2021.
Assinado eletronicamente por PAMELA BILLIG MELLO CARPES, Chefe da Divisão de PósGraduação, em 23/11/2021, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.
Assinado eletronicamente por FABIO GALLAS LEIVAS, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação, em 23/11/2021, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0661399 e o código CRC 263B6865.
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