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APÊNDICE B - CALENDÁRIO EXTRAORDINÁRIO EMERGENCIAL GRADUAÇÃO 
 
 

Atividade Data / Prazo 

Período para confirmação e/ou exclusão e/ou 
introdução da oferta de disciplinas (SIE) 

10 de agosto a 28 de agosto de 2020 

Início de estágios curriculares 17 de agosto de 2020 

Data final de ambientação às atividades de 
ensino-aprendizagem por meios digitais 

08 de setembro de 2020 

Período para inclusão de disciplinas via Portal 
do Aluno 

31 de agosto até 22 de setembro de 2020 

Início das atividades letivas e acadêmicas 08 de setembro de 2020 

Prazo para trancamento geral do curso no 
calendário extraordinário emergencial 

08 de setembro de até 19 de dezembro 
de 2020 

Prazo para exclusão de disciplina no 
calendário extraordinário emergencial 

08 de setembro de até 19 de dezembro 
de 2020 

Período de Provas Finais e prazo limite de 
trancamento/exclusão de disciplinas e 
Trancamento Geral do curso (Graduação) 

17-23 de dezembro de 2020 

Término das atividades acadêmicas e letiva 
do calendário emergencial (Graduação) 

19 de dezembro de 2020 

Período para lançamento de notas via Portal 
do Professor (Graduação)* 

21 e dezembro de 2020 a 09 de janeiro 
de 2021 

* O lançamento de notas referentes a Orientação monográfica/TCC deve estar disponível já 
no início da retomada das aulas. 
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APÊNDICE C - CALENDÁRIO EXTRAORDINÁRIO EMERGENCIAL PÓS-GRADUAÇÃO 

2020.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020.2 
 

Período oferta de disciplinas da Pós-Graduação 03 a 08 de novembro de 
2020 

Início do período letivo da Pós-Graduação 09 de novembro de 2020 

 
Período de inclusão e/ou exclusão em disciplinas da Pós- 
Graduação 

09 de novembro a 18 de 
dezembro de 2020 

 

04 de janeiro de 2021 a 
19 de fevereiro de 2021 

Final do período letivo da Pós-Graduação 26 de fevereiro de 2021 

Período oferta de disciplinas da Pós-Graduação 03 a 09 de agosto de 2020 

Início do período letivo da Pós-Graduação 10 de agosto de 2020 

Período de inclusão e/ou exclusão em disciplinas da Pós- 
Graduação 

10 de agosto a 

17 de outubro de 2020 

Final do período letivo da Pós-Graduação 18 de outubro de 2020 

Período para lançamento de notas da Pós-Graduação 

via Portal do Professor 

25 de outubro a 23 dezembro 

de 2020 
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Período para ajustes das disciplinas para lançamento de 
nota 

01 a 07 de março de 2021 

Período para lançamento de notas da Pós-Graduação via 
Portal do Professor 

08 de março a 11 de abril de 
2021 

 


