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Eventos e datas do Calendário Acadêmico 2020, aprovados pelo Conselho                   

Universitário, em reunião realizada no dia 24 de julho de 2020: 
 

2020/1   Datas 
Período para replanejamento pedagógico e administrativo das             
atividades do 1º semestre/2020, adequação e aprovação dos planos de                   
ensino nos Conselhos Diretores das Unidades Acadêmicas e Colegiados                 
Unidades Acadêmicas Especiais 

10 a 14/08/2020 

Reinício das aulas do 1º semestre/2020   31/08/2020 
Término das aulas do 1º semestre/2020*  22/01/2021 

*O término das aulas da turma poderá ocorrer antes da data final, desde que cumprida a 
carga horária total do componente. 
 
 

2020/2  Datas 
Período para planejamento pedagógico e administrativo das atividades 
do  2º semestre/2020 e aprovação dos planos de ensino nos Conselhos 
Diretores das Unidades Acadêmicas e Colegiados das Unidades 
Acadêmicas Especiais 

08 a 19/02/2021 

Início das aulas do 2º semestre/2020   22/02/2021 
Término das aulas do 2º semestre/2020  12/06/2021 
 
 

2020/1 - Eventos relacionados a matrícula  Datas 
Data limite para ajuste e/ou oferta de turmas para o 1º semestre/2020  17/08/2020 
Período para o estudante solicitar, via Portal do Discente, acréscimo de 
componentes ofertados no 1º semestre/2020 (1º momento)  19 a 21/08/2020 

Período para as coordenações dos cursos responsáveis pela oferta 
analisarem as solicitações de acréscimo de componentes ofertados no 
1º semestre/2020 (1º momento) 

24 e 25/08/2020 

Período para o estudante solicitar, via Portal do Discente, acréscimo de 
componentes ofertados no 1º semestre/2020 (2º momento)  26 e 27/08/2020 

Período para as coordenações dos cursos responsáveis pela oferta 
analisarem as solicitações de acréscimo de componentes ofertados no 
1º semestre/2020 (2º momento) 

28 e 31/08/2020 

A partir das 10h - Período para o estudante cancelar, via Portal do 
Discente, componente ofertado no 1º semestre/2020 

19/08 a 
21/09/2020 

 
 
 
 

2021/1  Datas 
Período para planejamento pedagógico e administrativo das atividades 
do 1º semestre/2021 e aprovação dos planos de ensino nos Conselhos 
Diretores das Unidades Acadêmicas e Colegiados das Unidades 
Acadêmicas Especiais. 

19 a 23/07/2021 

Início das aulas do 1º semestre/2021  26/07/2021 
 


