INSTRUÇÃO NORMATIVA PROENS Nº 02/2020.
Altera a Instrução Normativa PROENS
Nº01/2020 que orienta a comunidade
acadêmica quanto aos procedimentos e
prazos a serem observados e cumpridos
em relação ao Calendário Acadêmico
2020.
A Pró-Reitora de Ensino da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul no uso
de suas atribuições conferidas pelo Art. 65 do Regimento Geral da Universidade –
RGU, aprovado pela Resolução CONSUN Nº 03/2010, e pelo art. 2.º da Resolução
CONEPE N.º 013/2020, ALTERA a Instrução Normativa PROENS 01/2020, que fixa
os procedimentos e prazos a serem observados e cumpridos em relação ao
Calendário Acadêmico 2020, nos seguintes termos:
Art.1°: O Anexo I da Instrução Normativa PROENS 01/2020 passa a vigorar com a
seguinte redação:
ANEXO I:
Pró-reitoria de Ensino
Calendário da graduação 2020
Referência

Setembro

Período

2020/2

Período para os alunos se matricularem em

04/set até

componentes de seu curso e de sua unidade

09/set

Período para que os alunos solicitem destrancamento de

04/set até

matrícula

11/set

Período para que os alunos solicitem matrícula em outro

10/set até

curso e/ou outra unidade

12/set

Período para que os Coordenadores analisem os

10, 11, 12

pedidos de matrícula em outro curso e/ou outra unidade

e 14/set

Período para que os alunos solicitem quebra de pré-

04/set até

requisito

09/set

Período para que os Coordenadores analisem os

04/set até

pedidos de quebra de pré-requisito

10/set

Solicitação de trancamento total de matrícula

04/set até

2020/2

2020/2

2020/2

2020/2

2020/2

2020/2

12/set
2020/1

Término do recesso Escolar

13/set

2020/2

Início das aulas do 2º semestre

14/set

2020/2

Início do período para solicitação de aproveitamento de

14/set

componente curricular
2020/2

Início do período de solicitação de cancelamento de

14/set

componente
curricular
2020/2

2020/2

Período para solicitação de matrícula em cursos de

15/set até

Graduação na condição de aluno especial

18/set

Prazo para as Unidades informarem o resultado para as

21/set

solicitações de matrícula em cursos de Graduação na
condição de aluno especial
Referência

Outubro

Período

2020/2

Término do período de solicitação de cancelamento de

14/out

componente curricular

Art. 2° - Os demais dispositivos da Instrução Normativa PROENS 001/2020
permanecem inalterados.

Art. 3° - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua divulgação, ficando
revogadas quaisquer orientações a ela contrárias.

Porto Alegre, 21 de julho de 2020.

Rochele da Silva Santaiana
Pró-Reitora de Ensino

