
Data - Início Evento Data - Fim

10/8/2020 Publicação da Resolução 10/8/2020

18/8/2020 19/8/2020

18/8/2020 Oferta de turmas feitas pelas coordenações de curso e/ou unidades acadêmicas 21/8/2020
20/8/2020 Feriado Municipal: Aniversário de Catalão. 20/8/2020

21/8/2020 21/8/2020

21/8/2020 21/8/2020

24/8/2020 24/8/2020

24/8/2020 24/8/2020

24/8/2020 24/8/2020

25/8/2020 25/8/2020

26/8/2020 28/8/2020

26/8/2020 Processamento das solicitações de matrículas do PSE 26/8/2020
27/8/2020 Período para o estudante solicitar acréscimo de componente curricular para o PSE 18/9/2020
27/8/2020 Período para o estudante solicitar cancelamento de componente curricular para o PSE 19/12/2020
7/9/2020 Feriado Nacional: Independência do Brasil 7/9/2020

8/9/2020 8/9/2020

8/9/2020 Período de realização das aulas das turmas do PSE 19/12/2020

19/9/2020 25/9/2020

12/10/2020 Feriado Nacional: Padroeira do Brasil 12/10/2020
12/10/2020 Feriado Religioso Municipal de Catalão: Entrega da coroa. 12/10/2020
28/10/2020 Ponto facultativo: Dia do Servidor Público 28/10/2020
2/11/2020 Feriado Nacional: Finados 2/11/2020

15/11/2020 Feriado Nacional: Proclamação da República. 15/11/2020
24/12/2020 Ponto facultativo: véspera de Natal (recesso acadêmico e administrativo a partir das 14h). 24/12/2020
25/12/2020 Feriado Nacional: Natal. 25/12/2020
31/12/2020 Data limite para os professores consolidarem as turmas do PSE 31/12/2020
31/12/2020 Ponto facultativo: véspera de Ano Novo (recesso acadêmico e administrativo a partir das 14h). 31/12/2020
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Solicitação feita pelas Unidades Acadêmicas à PROGRAD para cadastro de novos componentes curriculares 
como Núcleo Livre para o PSE

Data limite para a Unidade Acadêmica enviar à PROGRAD, via SEI, a relação dos componentes curriculares a 
serem ofertados no PSE
Data limite para as unidades acadêmicas validarem, para PSE, as ofertas de turmas de disciplinas solicitadas 
pelas coordenações de cursos, com vinculação dos docentes (núcleo servidor)
Divulgação, a partir das 10h, no site da PROGRAD, dos componentes curriculares do Núcleo Livre ofertados 
para o PSE
A partir das 13h, início do período para o estudante solicitar, via Portal do Discente (SIGAA),  matrículas em 
turmas ofertadas no PSE
Data limite para o estudante solicitar, via SEI, a liberação de pré-requisito e/ou co-requisito de componentes 
curriculares ofertados no PSE (nos termos da Resolução CONSUNI UFCAT 010/2020)*
Até as 17h, fim do período para o estudante solicitar, via Portal do Discente (SIGAA),  matrículas em turmas 
ofertadas no PSE
Período para planejamento pedagógico e administrativo das atividades do PSE e aprovação dos planos de 
ensino nos colegiados das Unidades Acadêmicas 

Data limite para os coordenadores de curso informarem, via SEI, o resultado das solicitações de liberação de 
pré ou co-requisito para o PSE

Período para os coordenadores de curso analisarem as solicitações de acréscimo de componente curricular 
para o PSE 

* (nota de rodapé) Serão mantidos no PSE os deferimentos de liberação de pré-requisito e co-requisito já 
decididos nos processos referentes aos componentes ofertados em 2020/1, não sendo necessário a abertura 
de novos processos
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