
ANEXO A – CALENDÁRIO ACADÊMICO 2020/2

    2020/2    

Abril 2021

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
        1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30  

   
Dia 2 - Paixão (feriado nacional): recesso acadêmico

Dia 5 - Publicação edital de vagas disponíveis em disciplinas/módulos isolados para o 2020/2

Dia 5 - Início do período de ofertas de turmas para 2020/2, no SIGAA

Dia 9 - Data limite para os estudantes vinculados a cursos ABI informarem às coordenações de curso a opção pelo grau
acadêmico para 2020/2.

Dia 16 - Data limite para as Unidades Acadêmicas encaminharem, à DAA/PROGRAD, via SEI, as solicitações de cadastro
de novos componentes curriculares como núcleo livre, para fins de desmembramento de carga horária teórica e prática,
para 2020/2, conforme Instrução Normativa.

Dia 16 - Data limite para as unidades acadêmicas enviarem à DAA/PROGRAD, via SEI, os componentes curriculares que
terão seus pré e/ou co-requisitos retirados temporariamente, conforme Resolução UFCAT 20/2020

Dia  16  -  Data  limite  para  os  estudantes  da  pós-graduação  solicitarem  matrícula  em componentes  curriculares  na
graduação, para 2020/2, nos termos da resolução de integração entre os diferentes níveis de formação.

Dia 21 - Tiradentes (feriado nacional): recesso acadêmico

Dia 23 - Data limite para as coordenações de curso solicitarem, via SIGAA, às unidades responsáveis pelos componentes
curriculares de suas matrizes curriculares, a validação de oferta de turmas para o 2020/2.

Dia  23  -  Data  limite  para  as  Unidades  Acadêmicas  cadastrarem,  no  SIGAA,  as  propostas  de  criação  de  novos
componentes curriculares de Núcleo Livre para 2020/2.

Dia 23 - Data limite para as coordenações de curso encaminharem à DAA/PROGRAD, via SEI, a relação dos estudantes
vinculados à ABI que informaram a opção pelo grau acadêmico para 2020/2.

Dia 23 - Término do período de aulas - 2020/1

Dias 26 e 27 - Consolidação das turmas de 2020/1

De 28 a 30 - Período de execução de rotinas preparatórias de matrícula do 2020/2



 Maio 2021 
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

            1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31          

   
Dia 1 - Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional).

A partir do dia 3 - Início do período letivo 2020/2 dos cursos da área da saúde.

De 3 a 19 - Período para planejamento pedagógico e administrativo das atividades de 2020/2 e aprovação dos planos de
ensino nos Colegiados Unidades Acadêmicas.

Dia 4 - Fim do período para oferta de turmas para 2020/2, no SIGAA.

Dia 4 - Data limite para para as unidades acadêmicas validarem, para 2020/2, as ofertas de turmas solicitadas pelas
coordenações de cursos, com vinculação dos docentes.

Dia  5  -  Data  limite  para  divulgação  dos  componentes  curriculares  de  núcleo  livre  para  2020/2,  na  página  da
PROGRAD/UFCAT.

Dia 5 - Data limite para os estudantes solicitarem, via Peticionamento Eletrônico, liberação de pré e/ou co-requisito de
componentes curriculares ofertados em 2020/2.

Dia 5 - Início do período para o estudante veterano solicitar trancamento de matrícula de 2020/2, via Portal do Discente.

De 5 a 7 - Período para o estudante veterano solicitar, via Portal do Discente, matrícula em componentes ofertados em
2020/2.

De 10 a 12 - Período para o Cercomp executar as rotinas de processamento de matrícula 2020/2.

Dia  12  -  Data  limite  para  a  DAA  enviar  às  coordenações  os  processos  de  liberação  de  pré  e/ou  co-requisito  de
componentes curriculares ofertados em 2020/2.

Dias 13 e 14 - Período para o estudante veterano solicitar, via Portal do Discente, acréscimo de componentes ofertados
em 2020/2 (1º momento), a partir das 10h.

De 13 a 26 - Período para as coordenações dos cursos analisarem e devolverem à DAA os processos de liberação de
pré-requisitos de componentes curriculares ofertados em 2020/2.

De 13 a 28 - Período para o estudante veterano cancelar, via Portal do Discente, componente ofertado em 2020/2.

De  17  a  19  -  Período  para  as  coordenações  de  curso  analisarem,  via  Portal  da  Coordenação,  as  solicitações  de
acréscimo de componentes ofertados em 2020/2 (1º momento).

Dia 20 - Início do período de aulas - 2020/2.

Dias 20 e 21 - Período para o estudante veterano solicitar, via Portal do Discente, acréscimo de componentes ofertados
em 2020/2 (2º momento), a partir das 10h.

De  24  a  26  -  Período  para  as  coordenações  de  curso  analisarem,  via  Portal  da  Coordenação,  as  solicitações  de
acréscimo de componentes ofertados em 2020/2 (2º momento).



 Junho 2021 
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

    1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30      

Dia 3 - Corpus Christi (feriado nacional): recesso acadêmico

Dias 4 e 5 - Recesso acadêmico

Dia 7  - Data limite para a coordenação de curso divulgar, no âmbito das unidades acadêmicas, a lista dos prováveis
formandos de 2020/2.

Dia 7 - Data limite para os estudantes solicitarem, via SEI, dispensa de componente curricular, mediante extraordinário
domínio de conteúdo.

De 8 a 21 -  Período para as coordenações de curso autuarem e encaminharem à DAA, via SEI,  os processos de
Graduação: Colação de Grau, contendo a lista de prováveis formandos do 2020/2, especificando o curso, grau acadêmico
(bacharelado ou licenciatura), habilitação (quando houver) e ênfase (quando houver).

Dia  11  -  Data  limite  para  as  unidades  acadêmicas  encaminharem  à  Biblioteca/UFCAT,  via  e-mail
(coordenacao.bsrc@ufg.br), a lista dos livros e demais materiais informacionais para aquisição no ano letivo de 2021.

Dia 14 - Publicação do edital de preenchimento de vagas remanescentes (categorias transferência facultativa, mudança e
curso, portador de diploma e reingresso), para 2021/1.

Dia 22 - Início do período para a DAA devolver às coordenações de curso, via SEI, os processos de Graduação: Colação
de Grau dos prováveis formandos de 2020/2.

 Julho 2021 
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

        1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

  
Dia 5- Fim do período para a DAA devolver às coordenações de curso, via SEI, os processos de Graduação: Colação de
Grau dos prováveis formandos de 2020/2.

Dia 5 - Publicação do Edital de Mudanças de Grau e Habilitação, para 2021/1.

De 6 a 26 - Período para as coordenações de curso devolverem à DAA,via SEI, os processos de Graduação: Colação de
Grau dos estudantes prováveis formandos de 2020/2.

Dia 12 - Publicação do edital de vagas disponíveis em disciplinas/módulos isolados para o 2021/1.

Dia 16 - Fim do período para o estudante veterano solicitar trancamento de matrícula de 2020/2, via Portal do Discente.

Dia 20 - Publicação do edital de estudantes em situação de exclusão (nos termos do inciso II, art.114, RGCG), a partir de
2020/2.

Dia 23 - Data limite para as Unidades Acadêmicas encaminharem, à DAA/PROGRAD, via SEI, as solicitações de cadastro
de novos componentes curriculares como Núcleo Livre, para fins de desmembramento de carga horária teórica e prática,
para 2021/1, conforme Instrução Normativa.

Dia 23 - Data limite para as Unidades Acadêmicas enviarem à DAA/PROGRAD, via SEI, os componentes curriculares que
terão seus pré e/ou co-requisitos retirados temporariamente, conforme Resolução UFCAT 20/2020

Dia 26 - Início do período de ofertas de turmas para 2021/1, no SIGAA

Dia 30 - Data limite para os estudantes vinculados a cursos ABI informarem às coordenações de curso a opção pelo grau
acadêmico para 2021/1.



 Agosto 2021 
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31        

  
Dia 4 - Data limite para as coordenações de curso solicitarem, via SIGAA, às unidades responsáveis pelos componentes
curriculares de suas matrizes curriculares, a validação de oferta de turmas para o 2021/1.

Dia  6  -  Data  limite  para  os  estudantes  da  pós-graduação  solicitarem  matrícula  em  componentes  curriculares  na
graduação, para 2021/1, nos termos da resolução de integração entre os diferentes níveis de formação.

Dia  10  -  Data  limite  para  as  Unidades  Acadêmicas  cadastrarem,  no  SIGAA,  as  propostas  de  criação  de  novos
componentes curriculares de Núcleo Livre para 2021/1.

Dia 14 - Data limite para registro e validação das atividades complementares dos estudantes formandos 2020/2.

Dia 14 - Término do período de aulas - 2020/2.

Dias 16 e 17 - Consolidação das turmas de 2020/2.

Dia 20 - Aniversário de Catalão (Feriado Municipal).


