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SEGUNDO SEMESTRE

Junho

12
INÍCIO do prazo para entrega por ingressantes do SISU de 2019/2 da solici-
tação ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA para aproveitamento de compo-
nentes curriculares. Conforme IN-PRG nº 06/2019

Julho

11
INÍCIO do prazo para entrega por ingressantes de Transferência de Curso 
Superior (TCS) e Obtenção de Novo Título (ONT) da solicitação ORDINÁRIA 
e EXTRAORDINÁRIA para aproveitamento de componentes curriculares. 
Conforme IN-PRG nº 06/2019

23
TÉRMINO do prazo para entrega por ingressantes do SISU de 2019/2 da 
solicitação ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA para aproveitamento de com-
ponentes curriculares. Conforme IN-PRG nº 06/2019

31 Último dia para vinculação, via SIG, de docentes às ofertas de 2019/2, pelas 
Secretarias de Departamentos

Agosto
1 a 19 Período para os docentes cadastrarem, no SIG, plano de ensino ou plano de 

trabalho  dos componentes curriculares de 2019/2

7
TÉRMINO do prazo para entrega por ingressantes de Transferência de Curso 
Superior (TCS) e Obtenção de Novo Título (ONT) da solicitação ORDINÁRIA 
e EXTRAORDINÁRIA para aproveitamento de componentes curriculares. 
Conforme IN-PRG nº 06/2019

2 a 4 Etapa 1 - Criação do horário pessoal - solicitação de matrícula em compo-
nentes curriculares obrigatórios e/ou eletivos, via SIG, para 2019/2

5 Resultado, via SIG, da Etapa 1 de matrícula em componentes curriculares 
para 2019/2

6 e 7
Etapa 2 - Ajuste de horário pessoal (vagas remanescentes) - solicitação de 
matrícula em componentes curriculares obrigatórios e/ou eletivos, via SIG, 
para 2019/2

8 Resultado, via SIG, da Etapa 2 de matrícula em componentes curriculares 
para 2019/2
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Agosto
9 Criação, pela DIRED, das salas virtuais para todas os componentes curricula-

res com oferta em  2019/2 no Campus Virtual

9 a 11
Etapa 3 - Ajuste de horário pessoal (vagas remanescentes) - solicitação de 
matrícula em componentes curriculares obrigatórios e/ou eletivos, via SIG, 
para 2019/2

12 Resultado, via SIG, da Etapa 3 de matrícula em componentes curriculares 
para 2019/2

12 INÍCIO DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DE 2019

12 Matrícula automática, pela DIRED, dos estudantes nas salas do Campus 
Virtual - 2019/2

12 a 16
Período para as Chefias de Departamento enviarem à PRG solicitação de 
cancelamento de componentes curriculares  com número inferior a cinco 
estudantes matriculados

13 Início do período para solicitar, via SIG, trancamento parcial de componentes 
curriculares para 2019/2 

20 Previsão de ensaio Geral de Colação de Grau - Formandos graduação pre-
sencial 2019/1

25 Término do período para solicitar, via SIG, trancamento parcial de compo-
nentes curriculares para 2019/2

26 a 28
Etapa 4 - Matrícula extraordinária (vagas remanescentes) - solicitação de 
matrícula em componentes curriculares obrigatórios, eletivos e/ou optativos, 
via SIG, para 2019/2

27
Previsão de Publicação, na página da DIPS, do Edital de Transferência
de Curso Superior (TCS) e Obtenção de Novo Título (ONT) para 2020/1 (se
houver vagas)

29 Resultado, via SIG, da Etapa 4 de matrícula em componentes curriculares 
para 2019/2

30 Início da Semana de Ciência, Cultura e Arte - UFLA 111 anos

30 Prazo final para correção de notas e/ou conceitos de 2019/1, conforme pre-
visto na Portaria PRG nº 368/2018

Setembro
2 a 10 Período para solicitação de Exame de Suficiência, para 2019/2, em requeri-

mento específico na DPGA - conforme IN-PRG nº 014/2019
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Setembro
3 Último dia para alteração, pela DPGA, de salas de aula em função do resulta-

do do processo de matrícula em componentes curriculares no SIG

4 Dia para o estudante verificar, no SIG, seu horário definitivo de 2019/2

6 Último dia para os Colegiados de Cursos enviarem, à DADE, propostas de 
alterações curriculares para vigência a partir de 2020/2

6 Encontro anual de egressos

7 Término da Semana de Ciência, Cultura e Arte - UFLA 111 anos

9 a 11 Período para solicitar, na Reitoria, colação de grau em sessão especial do dia 
26/9/19. Nos termos do Art. 162  da Resolução CEPE 473/2018

17 Divulgação, via SIPAC, do resultado preliminar de solicitação de Exame de 
suficiência, para 2019/2 - conforme IN-PRG nº 014/2019

18 e 19
Período para interposição de recurso, na DPGA, contra o resultado prelimi-
nar de solicitação de Exame de suficiência, para 2019/2 - conforme IN-PRG 
nº 014/2019

18
Envio de Memorando Eletrônico pela DPGA encaminhando os proces-
sos DEFERIDOS em primeira instância de Exame de Suficiência aos 
Departamentos

19 Início do período para que os Departamentos providenciem os trâmites de 
Exame de Suficiência para solicitações DEFERIDAS em primeira instância

23 Início do período para entrega de certificados para equivalência em 
Componentes Curriculares Complementares (CCC), na DPGA

23 Início do período para estudantes da UFLA solicitarem mobilidade acadêmi-
ca para 2020/1

Outubro
7 a 9 Período para solicitar, na Reitoria, colação de grau em sessão especial do dia 

24/10/19. Nos termos do Art. 162  da Resolução CEPE 473/2018 

4 Término do período para estudantes da UFLA solicitarem mobilidade acadê-
mica para 2020/1

16 Divulgação, via SIPAC, do resultado final de solicitação de Exame de sufici-
ência, para 2019/2
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Outubro

17
Envio de Memorando Eletrônico pela DPGA encaminhando os proces-
sos DEFERIDOS em âmbito de recurso para Exame de Suficiência aos 
Departamentos

18 Divulgação, pela DPGA, no site da PRG da lista de formandos dos cursos 
presenciais aptos a concorrer ao mérito acadêmico 2019/2

18 Divulgação, pela DIRED, no site da PRG da lista de formandos dos cursos a 
distância aptos a concorrer ao mérito acadêmico 2019/2

18 Início do período para que os Departamentos providenciem os trâmites de 
Exame de Suficiência para solicitações DEFERIDAS em âmbito de recurso

21 Último dia para lançamento, pelos docentes, dos conceitos, notas e frequên-
cia no SIG das ofertas do 1º bimestre de 2019/2

23 Último dia para entrega, pelas Secretarias dos Departamentos, de diários de 
classe das ofertas do 1º bimestre de 2019/2 à DRCA

25 Término do período para que os Departamentos providenciem os trâmites 
de Exame de Suficiência para solicitações DEFERIDAS em primeira instância

28
Início do período de entrega, na DPGA, pelos formandos de graduação pre-
senciais 2019/2, do Memorial Acadêmico da Graduação, previsto no Art.5º da 
Resolução CEPE 311/2016 - Mérito acadêmico

Novembro

1
Término do período de entrega, na DPGA, pelos formandos de graduação 
presenciais 2019/2, do Memorial Acadêmico da Graduação, previsto no 
Art.5º da Resolução CEPE 311/2016 - Mérito acadêmico

4 a 6 Período para solicitar, na Reitoria, colação de grau em sessão especial do dia 
21/11/2019. Nos termos do Art. 162  da Resolução CEPE 473/2018 

8 Término do período para que os Departamentos providenciem os trâmites 
de Exame de Suficiência para solicitações DEFERIDAS em âmbito de recurso

11 Data em que se completam 75% dos dias letivos de 2019/2

18 Início do período para escolha do curso predileto
(Exclusivo para estudantes de ABI - Engenharias)
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Dezembro
2 a 6 Período para solicitar, na DRCA, Colação de Grau em sessão oficial do dia 

7/2/2020 Formandos graduação presencial - 2019/2

2 a 18 Período para solicitar, na PRG, dilação de prazo para integralização curricu-
lar, para matrícula em 2020/1

18 Término do período para escolha do curso predileto
(Exclusivo para estudantes de ABI - Engenharias)

18 Último dia para solicitar, na DRCA, trancamento geral de matrícula para 
2019/2

18 Último dia para solicitar, na PRG, reintegração ao curso para 2019/2

18 Último dia para entrega, na DPGA, de certificados para equivalência em 
Componentes Curriculares Complementares (CCC)

18 TÉRMINO DO SEGUNDO SEMESTRELETIVO DE 2019

20 Último dia para lançamento, pelos docentes, dos conceitos, notas e frequên-
cia no SIG de componentes curriculares oferecidos no 2º bimestre de 2019/2

20 Último dia para lançamento, pelos docentes, de notas, conceitos e frequên-
cia no SIG de 2019/2

24
Último dia para entrega, pelas Secretarias dos Departamentos, de diários de 
classe de componentes curriculares  oferecidas no 2º bimestre de 2019/2 à 
DRCA

24 Último dia para entrega, pelas Secretarias dos Departamentos, de diários de 
classe de 2019/2 à DRCA

Janeiro 2020
22 Último dia para envio, pela DRCA, à Coordenadoria de Cerimonial da classifi-

cação dos estudantes do Mérito Acadêmico - Formandos 2019/2

Fevereiro 2020
4 Previsão de ensaio Geral de Colação de Grau - Formandos graduação pre-

sencial - 2019/2

Atualizado em 3/9/2019.


