
UERGS - CALENDÁRIO ACADÊMICO  2019

Referência Janeiro Período Responsável

2019/1
Período para Unidades agendarem data para Sessão Solene de Colação de Grau para alunos concluintes ao término de 2019/1 e  ao término de 2019/2  ¹ , por meio de 

formulário na intranet, no menu comissões permanenes/comissao de Colação de Grau. 
02 a 31/jan Unidades

2019/1 Início do período de solicitação de quebra de pré-requisito online 02/jan Discentes

Início do período para os professores analisarem os pedidos de quebra de pré-requisito online; 02/jan Docentes

2018/2 Início do período de Colação de Grau (Sessão Solene e Gabinete) para discentes que concluíram o curso em 2018/2.¹ 12/jan Comissão de Colação de Grau

Ingresso 2020 Início do período para as Direções Regionais enviarem à PROENS/SUPLAN o planejamento preliminar para ingresso discente em 2020. 21/jan Direção Regional

2018/2 Prazo final para Avaliação Institucional 2018/2 31/jan Coordenação de Avaliação Institucional

Referência Fevereiro Período Responsável

2019/1
Período para as Unidades enviarem ao Decor a relação de prováveis formandos ao final de 2019/1 (aqueles que cumprirão com todos os requisitos do seu curso no primeiro

semestre), a fim de que o Decor possa realizar a verificação inicial destes acadêmicos.¹
1 a 22/fev Unidades

2019/1 Início do período de rematrícula online 2019/1, trancamentos totais de matrícula e destrancamentos de matrícula online. 21/fev Discentes

2019/1 Início do período de  solicitação de pedidos de matrícula online em outro curso ou unidade. 21/fev Discentes

2019/1 Início do período para os professores analisarem os pedidos de matrícula em outro curso/unidade online. 23/fev Docentes

2019/1 Término do período de  solicitação de quebra de pré-requisito online , pedidos de matrícula online em outro curso ou unidade. 25/fev Discentes

2019/1 Término do período para os professores analisarem os pedidos de quebra de pré-requisito online; pedidos de matrícula em outro curso/unidade online. 27/fev Docentes

2019/1 Término do período para solicitação de destrancamento de matrícula online 27/fev Discentes

Referência Março Período Responsável

2019/1 Término do período de rematrícula online 2019/1 e término do período estabelecido para trancamento total de matrícula. 06/mar Discentes

2019/1 Período para ajustes de matrícula 7 e 8/mar Discentes

2018/2 Término do recesso escolar 09/mar Unidades

2019/1 Início das aulas do 1º semestre 11/mar Discentes

2019/1 Início do período para solicitação de trancamento de componente curricular e aproveitamento de componente curricular. 11/mar Unidades

2019/1 Período para solicitação de matrícula em cursos de Graduação na condição de aluno especial 13-15mar Discentes

Ingresso 2020 Término do período para as Direções Regionais enviarem a PROENS/SUPLAN o planejamento final para ingresso discente em 2020. 15/mar Direção Regional

2019/1 Prazo para as Unidades informarem o resultado para as solicitações de matrícula em cursos de Graduação na condição de aluno especial 19/mar Unidades

2019/1 Final do período de Colações de Grau 2019/1 (Sessão Solene e Gabinete) para discentes que concluíram o curso em 2018/2.¹ 29/mar Comissão de Colação de Grau

Referência Abril Responsável

2019/1 Término do período para solicitação de aproveitamento de componente curricular.
4 11/abr Discentes

2019/1 Término do período para solicitação de trancamento de componente curricular online.³ 05/abr Discentes

Ingresso Data limite para envio ao CONEPE da proposta de ingresso discente em 2020
5
. 04/abr Suplan

2019/2 Período para a publicação do Edital de Mobilidade Acadêmica Interna. 15 a 30/abr Decor

Referência Maio Responsável

2019/2 Período para a publicação do Edital de Mobilidade Acadêmica Externa. 02 a 31/mai Decor

2019/2
Data limite para os Diretores Regionais informarem à PROENS o planejamento final das Unidades para o segundo semestre de 2019, a fim de que as matrículas ocorram

através do Portal online.
15/mai Diretores Regionais

Referência Junho Responsável

2019/2
Data limite para a Coordenação de Assuntos Acadêmicos informar ao DECOR sobre o planejamento das Unidades para o segundo semestre de 2019, para que as matrículas

ocorram através do Portal online.
03/jun Coordenação de Assuntos Acadêmicos

2019/1 Período para Avaliação Institucional
17/jun a 

10/ago
Coordenação de Avaliação Institucional

2019/1
Data limite para alunos formandos (concluintes em 2019/1) solicitarem colação de grau na Unidade, através de requerimento e entrega da documentação obrigatória, conforme 

Manual de Colação de Grau.¹
19/jun Discentes

2019/1 Data limite para a Unidade enviar ao Decor os requerimentos e demais documentos dos alunos formandos  (concluintes em 2019/1).¹ 21/jun Unidades

2019/1 9º SIEPEX, 4ª Jornada de Pós-Graduação e o 3º Seminário Estadual sobre Territorialidade 26 a 28/jun PROEX - PROENS - PROPPG

2019/1 Fórum Permanente Discente (FoPeDi) 26 a 28/jun Discentes

Referência Julho Responsável

2019/1 Término das aulas do 1º Semestre 20/jul Unidades

2019/2 Início do Recesso Escolar e início do período para solicitação de quebra de pré-requisitos online 21/jul Unidades

2019/2  Início do período para os professores analisarem os pedidos de quebra de pré-requisito online; 21/jul

2019/1 Prazo final para divulgação dos conceitos aos discentes e lançamentos dos conceitos no Portal do Professor. 22/jul Docentes

2019/1
Data limite para envio dos documentos dos componentes curriculares ministrados em 2019/1 (Diário de frequência + Canhoto de digitação notas + Registro de Conteúdos +

Ata de avaliação + Plano de Ensino) ao DECOR.
25/jul Unidades

2019/2 Início do período de rematrícula online 2019/2, trancamento total de matrícula e destrancamento de matrícula online. 26/jul Discentes

2019/2 Início do período para solicitação de pedidos de matrícula online em outro curso ou Unidade. 26/jul Discentes

2019/2 Início do período para os professores analisarem os pedidos de matrícula em outro curso/unidade online. 26/jul Docentes

2019/2 Término do período de  solicitação de quebra de pré-requisito online , pedidos de matrícula online em outro curso ou unidade. 30/jul Discentes

Referência Agosto Responsável

2019/2 Término do período para os professores analisarem os pedidos de quebra de pré-requisito online; pedidos de matrícula em outro curso/unidade online. 02/ago Docentes

2019/2 Término do período para solicitação de destrancamento de matrícula online 02/ago Discentes

2019/1 Início do período de Colação de Grau 2019/2 (Sessão Solene e Gabinete) para discentes que concluíram o curso em 2019/1.¹ 03/ago Comissão de Colação de Grau

2019/2 Término do período de rematrícula online 2019/2 término do período estabelecido para trancamento total de matrícula. 07/ago Discentes

2019/2 Período de ajustes de matrícula 8 e 9/ago Discentes

2019/2 Término do recesso Escolar. 11/ago Unidades

2019/2 Início das aulas do 2º semestre 12/ago Unidades

2019/2 Início do período para solicitação de trancamento de componente curricular e aproveitamento de componente curricular. 12/ago Unidades

2019/2
Período para Unidades agendarem data para Sessão Solene de Colação de Grau para alunos concluintes ao término de 2019/2 e  ao término de 2020/1  ¹ , por meio de 

formulário na intranet, no menu comissões permanenes/comissao de Colação de Grau. 
1 a 30/ago Unidades

2020 Período para elaboração do Calendário Acadêmico 2020 1 a 31/ago Suplan

2019/2 Período para solicitação de matrícula em cursos de Graduação na condição de aluno especial 15/19ago Discentes

2020/1 Data limite para submissão de propostas de Cursos de Especialização à PROPPG para implementação em 2020/1 16/ago Coordenadores das Propostas

2019/2 Prazo para as Unidades informarem o resultado para as solicitações de matrícula em cursos de Graduação na condição de aluno especial 22/ago Unidades

Referência Setembro Responsável

2019/2 Término do período para solicitação de trancamento de componente curricular online.³ 12/set Discentes

2019/2 Término do período para solicitação de aproveitamento de componente curricular.
4 12/set Discentes

2020/2 Período para submissão de propostas de Cursos de Especialização à PROPPG para implementação em 2020/2.
15/09/2019 a 

15/03/2020
Coordenadores das propostas

2020 Data limite para encaminhamento do calendário acadêmico 2020 ao CONEPE para aprovação 27/set Suplan

Referência Outubro Responsável

2020/1 Período para a publicação do Edital de Mobilidade Acadêmica Interna com ingresso em 2020/1 1 a 31/out Decor

2019/2 Fórum de Áreas 2019 23 e 24/out Coordenadores de Área - SUPLAN

2019/1 Final do período de Colação de Grau 2019/2 (Sessão Solene e Gabinete) para discentes que concluíram o curso em 2019/1.¹ 31/out Comissão de Colação de Grau

Referência Novembro Responsável

2020/1 Período para a publicação do Edital de Mobilidade Acadêmica Externa com ingresso em 2020/1 01 a 29/nov Decor

2019/2 Período para Avaliação Institucional
11/nov 2019 

a 02/01/2020
Coordenação de Avaliação Institucional

2020/1
Data limite para os Diretores Regionais informarem à PROENS o planejamento final das Unidades para o primeiro semestre de 2020, a fim de que as matrículas ocorram

através do Portal online.
18/nov Diretores Regionais

2019/2
Data limite para alunos formandos (concluintes em 2019/2) solicitarem colação de grau na Unidade, através de requerimento e entrega da documentação obrigatória, conforme 

Manual de Colação de Grau.¹
13/nov Discentes

2019/2 Data limite para a Unidade enviar ao Decor os requerimentos e demais documentos dos alunos formandos  (concluintes em 2019/2).¹ 14/nov Unidades

2020/1
Data limite para a Coordenação de Assuntos Acadêmicos informar ao DECOR sobre o planejamento das Unidades para o primeiro semestre de 2020, para que as matrículas

ocorram através do Portal online.
30/nov Coordenação de Assuntos Acadêmicos

Referência Dezembro Responsável

2019/2 Término das aulas do 2º semestre. 21/dez Unidades

2019/2 Prazo final para divulgação dos conceitos aos discentes e lançamentos dos conceitos no Portal do Professor. 28/dez Docentes

2019/2 Início do recesso escolar. 22/dez Unidades

2019/2
Data limite para envio dos documentos dos componentes curriculares ministrados em 2019/2 (Diário de frequência + Canhoto de digitação notas + Registro de Conteúdos + 

Ata de avaliação + Plano de Ensino) ao DECOR.
02/jan/2020 Unidades


