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RESOLUÇÃO Nº 19/2014/CUn, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

 

 

  A VICE-PRESIDENTA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, NO EXERCÍCIO DA 

PRESIDÊNCIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que deliberou este Conselho em 

sessão realizada em 27 de novembro de 2014, conforme Parecer nº 36/2014/CUn, constante do 

Processo nº 23080.060918/2014-74, 

 

  RESOLVE: 

   

Art. 1º Aprovar o Calendário Acadêmico do ano de 2015, referente às atividades 

dos cursos de graduação e pós-graduação, conforme anexo.  

 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim 

Oficial da Universidade. 

 

 

 

 

  

PROF.ª LÚCIA HELENA MARTINS PACHECO 
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CALENDÁRIO ACADÊMICO UFSC - 2015 
 
 

JANEIRO 2015 
D S T Q Q S S 
    01 02 03 

04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31  

 
         01 – Confraternização Universal 
 

 
 
12 Coordenadoria - Curso de Graduação em Medicina - Início do Internato Médico  -  Primeiro 

semestre 
19 SETIC: Disponibilizar o novo Sistema Informatizado da matrícula inicial  com base na Portaria 

nº585/PROGRAD/2014 ,  e  no edital do Vestibular UFSC/2015 : - Relatórios, formulários , 
declarações e autodeclarações. 
 

24 a 28 
 

DAE/COORDENADORIAS - Matrícula  Inicial de Calouros – Vestibular 2015 -  Etapa 
online  para  confirmação das matrículas de calouros classificados em 1ª chamada ( Acesso  ao 
site – www.coperve.ufsc.br )  

29  
 
 
 
29 e 30 
 

Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais/Fpolis –Validação presencial de 
autodeclaração de renda até 1,5 salário mínimo pela comissão de validação. 
Horário: 13:00 horas as 19:00 horas – Local : PROGRAD 
 
Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais/Fpolis – Período para Matrícula 
Presencial – etapa 2 -referente a 1ª chamada para entrega da documentação exigida , na 
Coordenadoria do curso em Fpolis, para os estudantes classificados nesse curso. 
Dia 29 - Das  13:00 horas as 19:00 horas  
Dia 30 - Das 07:00 horas as 13:00 horas  
 

 
                                                

                                                              
 
“Início do período de colação de grau dos FORMANDOS do          
primeiro semestre. 
 
 

Dia 17 – Carnaval 
                
 

02 Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais:  Início do primeiro período letivo 2015.  
02 Coordenadoria/Departamento – Curso de Verão - Início do período excepcional de matrícula 

com oferta especial em disciplinas pelos departamentos de ensino em atendimento às 
necessidades dos cursos. 

02  DAE – Publicação do Edital de remanejamento referente aos alunos matriculados no segundo 
semestre optantes  reclassificados para ingresso no primeiro semestre. 

02 a 04 Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais: Ajuste de matrículas a ser realizada pelo 

FEVEREIRO 2015 
D S T Q Q S S 
       

01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
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estudante veterano (online). 
04 DAE – Publicação do Edital de 2ª chamada do VESTIBULAR/COPERVE/UFSC - 2015 

classificados em substituição aos candidatos desistentes que não realizaram a etapa online da 1ª 
chamada.  

05 a 08 DAE/Coordenadorias - Matrícula  Inicial de Calouros  -  etapa 1 - matrícula online a 
confirmação da matrícula de calouros  para os candidatos classificados em 2ª chamada ( 
Acesso  ao site – www.coperve.ufsc.br) 

06 DAE/SETIC – Disponibilizar “online” as Coordenadorias de Cursos o departamento de ensino: 
- Resultado dos pedidos de renovação da matrícula dos veteranos realizados de 15 a 22 de 
dezembro; 
- Relatório do PDIC 2014 ( encerrado), 2015.1 e projeção de + dois semestres); 
- Formulário de avaliação PEG-G; 
- Histórico escolar atualizado (formandos); 
- Relatório por departamento sobe inconsistências do histórico escolar devido a notas não 
digitadas. 
 

06 Coordenadorias de cursos: Término do prazo para devolução ao DAE dos processos de colação 
de grau deferidos, referentes aos formandos  do segundo semestre,  para registros dos diplomas. 

06 a 10 Curso de Engenharia de Materiais: ajustes, em caráter excepcional, das matrículas referentes 
ao primeiro semestre.  

6 a 13 DAE/Coordenadorias - Período para ajustes online de matricula para veteranos (2ª. etapa). 
- Redimensionamento do número de vagas em disciplinas/turmas conforme demandas 
apresentadas pelas coordenadorias de cursos aos departamentos de ensino. 

09 CAMPUS SEDE – Período para validação presencial de autodeclaração , das vagas 
suplementares para Indígenas (candidatos da 1ª e 2ª chamadas) 
Horário: 13:00hs as 19:00hs – Local : Espaço Físico Integrado - EFI 

 09 e 10 CAMPI - Período para validação presencial por Comissões de autodeclaração de renda familiar 
per capita até 1,5 salário mínimo  candidatos de 1ª e 2ª chamadas, dos campi Araranguá, 
Blumenau, Curitibanos, e Joinville. 
Horário: 13:00 horas as 19:00 horas – Local : No respectivo Campus. 
 

09 a 12 CAMPUS SEDE -Período para validação presencial  por Comissões de autodeclaração de 
renda familiar  per capita até 1,5 salário mínimo candidatos de 1ª e 2ª chamadas, de todos os 
cursos do Campus sede. 
Horário : 13:00 horas as 19:00 horas – Local : Espaço Físico Integrado (EFI) 

09 a 12 Coordenadorias -  Matrícula presencial - etapa 2 -  referente a 1ª e 2ª chamadas para entrega 
da documentação exigida nas respectivas Coordenadorias dos Cursos localizadas nos 
correspondentes campi. 
Horário: 13:00horas as 19:00 horas 

20 DAE – Publicação do Edital do último remanejamento dos Calouros  classificados e 
matriculados no segundo semestre optantes para ingresso no primeiro semestre, conforme opção 
firmada  até 08 de fevereiro. 

23 DAE – Publicação do Edital dos candidatos  classificados em 3ª chamada do 
Vestibular/Coperve/UFSC/2015 para ingresso no primeiro e segundo semestres para ocupação 
de vagas decorrentes da desistência dos candidatos de 2ª chamada. 

24 e 25 DAE/Coordenadorias – Matrícula Inicial  de Calouros – etapa 1 – online) referente a 3ª 
chamada do Vestibular/2015 para ingressantes no  primeiro e segundo semestre de todos os 
Cursos. ( Acesso  ao site – www.coperve.ufsc.br) 

24 e 25 Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais/Fpolis – Matrícula presencial – etapa 2 
-  com entrega da documentação exigida na coordenação do curso referente a 3ª chamada. 

25 Coordenadoria- Curso de Engenharia de Materiais/Fpolis –Validação presencial de 
autodeclaração de renda até 1,5 salário mínimo pela comissão de validação, referente a 3ª 
chamada. 
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Horário: 13:00 horas as 19:00 horas – Local : PROGRAD   
 

MARÇO 2015 
D S T Q Q S S 
01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31      

                          Dias não letivos 
 
09 - Aniversário da Cidade (Campus Joinville) 
23 - Emancipação de Florianópolis (Campus Sede)  
 
 
                             Dias letivos 
 
19 - (Florianópolis e Joinville ) 
20 – (Araranguá, Blumenau e Curitibanos) 

 
02 DAE – Publicação do Edital dos candidatos  classificados em 4ª chamada do Vestibular/Coperve/-

UFSC/2015 -  Candidatos classificados em substituição aos desistentes que não realizaram a etapa 
online correspondente a 3ª chamada cujas matrículas se encerraram em 25/02/2015. 

02 Pós-graduação - Inicio do primeiro período letivo bimestral, trimestral e semestral da pós-
graduação. 

03 e 04 DAE/Coordenadorias – Matrícula Inicial  de Calouros - etapa 1 - online - referente a 4ª 
chamada do Vestibular/2015 para ingressantes no  primeiro e segundo semestre de todos os 
Cursos. www.coperve.ufsc.br 

04  
 
 
 
04 e 05 
 

PROGRAD/Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais –Validação de 
autodeclaração de rendas até 1,5 salário mínimo pela comissão de validação 
Horário: 08:00 as 12:00 e das 14:00 horas as 18:00 horas – Local : PROGRAD 
 
Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais/Fpolis – Período para Matrícula inicial 
Presencial - etapa 2- referente a 4ª chamada, para entrega da documentação exigida , na 
Coordenadoria do curso em Fpolis, para os estudantes classificados para esse curso,  
Dia 04 – Das  08:00 horas as 12:00 horas  e das 14:00horas  as 18:00 horas 
Dia 05 – Das 08:00 horas  as 12:00 horas  e das 14:00horas  as 18:00 horas 

05 DAE/Coordenadoria – Resultado online dos ajustes de matrícula dos veteranos realizados no 
período de 06 a 13/fevereiro. 

09 e *10 Inicio do primeiro período letivo semestral de graduação ( * Campus Joinville) 
09  DEN - Abertura do PAAD referente ao primeiro semestre pelo DEN/PROGRAD, para 

consolidação. 
09 DAE – Publicação do Edital dos candidatos  classificados em 5ª chamada do 

Vestibular/Coperve/UFSC/2015 para ingresso no primeiro e segundo semestres para ocupação de 
vagas decorrentes da desistência dos candidatos de 4ª chamada. 

09 a 13 DAE - Matrícula inicial:  dos alunos convênios PEC-G,  realizada  pelo DAE.       
09 a 17 Coordenadorias de cursos: Período para ajustes excepcionais de matrículas, prevendo-se as 

seguintes ações: matrículas e cancelamento de disciplinas, com liberação automática pela SETIC 
da reserva de vagas do cadastro de turmas.  

10 e 11 DAE/Coordenadorias – Matrícula Inicial  de Calouros  - etapa 1 -  online - referente a 5ª 
chamada do Vestibular/2015 para ingressantes no  primeiro e segundo semestres de todos os 
Cursos. ( Acesso  ao site – www.coperve.ufsc.br ) 

10 e 11 Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais/Fpolis – Período de matrícula inicial 
Presencial etapa 2, referente a 5ª. chamada para entrega da documentação exigida, na 
coordenação do curso em Florianópolis, para estudantes classificados nesse curso. 

11 Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais/Fpolis –Validação presencial de 
autodeclaração de renda até 1,5 salário mínimo pela comissão de validação, referente a 5ª 
chamada. 
Horário: 08:00 horas as 12:00 horas  das 14:00hs as 18:00hs – Local : PROGRAD   

12 e 13 Departamentos -Alunos especiais em intercâmbio: Período para a realização da matrícula  junto 
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aos departamentos de ensino, considerando as vagas previamente estabelecidas junto à SINTER. 
13 DAE - Prazo final de apresentação pelo estudante, ao DAE, de justificativa de infrequência aos 

primeiros 5 dias letivos, condição necessária para manutenção de sua vaga no curso de origem. 
16 Coordenadorias de curso: Prazo final para levantamento, pelas coordenadorias, dos estudantes 

infrequentes aos 5 primeiros dias letivos. 
Coordenadorias de curso: Encaminhamento obrigatório, ao DAE, da relação dos estudantes 
(calouros) infrequentes (RES. 017/CUN/97 – art. 36). 

16 CAMPUS SEDE – Período para validação presencial de autodeclaração , das vagas 
suplementares para Indígenas (candidatos da 3ª 4ª e 5ª chamadas) 
Horário: 08:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 18:00hs – Local : Centro de Eventos 

16 e 17 Comissão - Período para Validação  por Comissões de auto declaração de renda até 1,5 salário 
mínimo para candidatos de 3ª 4ª e 5ª chamada, pelos candidatos de todos os cursos do Campus de 
Florianópolis,  exceto o curso de Engenharia de Materiais de Florianópolis. 
Horário : 08:00 horas as 12:00 horas e das 14:00horas as 18:00horas  Local :  Centro de Eventos 
do Campus de Florianópolis. 

16 e 17 Comissão - Período para Validação Presencial por Comissões de auto declaração de renda até 1,5 
salário mínimo  candidatos de 3ª ,4ª e 5ª  chamada, dos campi Araranguá, Blumenau, Curitibanos, 
e Joinville. 
Horário: 08:00 horas as 12:00 horas  e das 14:00horas as 18:00 horas – Local : No respectivo 
Campus.  

16 e 17  Coordenadorias -  Matrícula presencial - etapa 2 - referente a 3ª , 4ª e 5ª chamada para entrega 
da documentação exigida nas respectivas Coordenadorias dos Cursos localizada nos 
correspondentes campi. 
Horário: 08:00horas as 12:00 horas e das 14:00horas as 18:00horas 

16 e 17 Coordenadorias - Curso de Engenharia de Materiais/Fpolis – Matrícula presencial - etapa 2 -  
com entrega da documentação exigida,  referente a  4ª e 5ª chamada . 

18 Departamentos de Ensino: Disponibilização para consulta on-line, pelo DAE/SeTIC, do saldo de 
vagas que podem ser ocupadas por matrícula de “Alunos Especiais” ou “ alunos ouvintes”  em 
disciplinas isoladas. 

18 Curso de Engenharia de Materiais: Término do prazo para requerer trancamento no período 
trimestral. 

19 e 20 Departamentos de ensino: Período para os “Alunos Especiais” solicitarem matrícula (online) em 
disciplinas isoladas/ouvintes. 

25 Departamentos - Resultado dos pedidos de matrículas em disciplinas isoladas requeridas e 
retirada dos atestados junto aos Departamentos de Ensino . 

25 DAE/SETIC - Lista de Frequência Definitiva do semestre: disponibilizadas pelo DAE/SETIC aos 
departamentos de ensino. 

 
 

ABRIL 2015 
D S T Q Q S S 
   01 02 03 04 

05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30    

Dias não letivos 
 
03 - Campus de Araranguá: aniversário da Cidade 
03 - Paixão de Cristo 
04 - Dia não letivo 
05 -  Páscoa 
20 -  Dia não letivo 
21 - Tiradentes  
                                            Dias letivos 
                              
22 -  ( Araranguá , Blumenau, Curitibanos, Florianópolis e  
                                            Joinville.)                         
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01 a 12 DAE/Coordenadorias - Período para requerimento de revalidação de diploma estrangeiro (Res. 

nº. 01/2002 e 08/2007/CNE-MEC), exceto diplomas médicos, cujas inscrições devem ser feitas 
conforme calendário do projeto ‘REVALIDA’. 

10 DAE - Último dia para matrícula dos candidatos classificados na última chamada para ingresso no 
primeiro período letivo . 

10 DAE - Prazo final para desistência formal de estudante com vistas ao aproveitamento da vaga no 
semestre letivo por outro candidato da lista de espera/COPERVE. 

22  PAAD - Término do prazo de consolidação do PAAD  - primeiro semestre 
22 DAE/Coordenadorias - Término do prazo para o trancamento da matrícula semestral junto 

às coordenadorias dos cursos de graduação. 
22 Coordenadoria - Término do prazo para registro de provável formando do  primeiro semestre, 

pela coordenadoria do curso de graduação. 
23  DEN - Fechamento do PAAD primeiro semestre pelo DEN/PROGRAD.  
24 SETIC - Data reservada a SETIC para fechamento do semestre para fins cadastrais e dados 

estatísticos. 
25/04 a 
25/05 

SEINF/DAE - Período para a SEINF/DAE emitir o material para confecção dos processos de 
colação de grau, para o SEDOC instruir os processos de colação de grau e para o SEPROT fazer 
as autuações e encaminhamentos às coordenadorias de cursos. 

30 DAE - Encaminhamento, às Coordenadorias de Cursos, de expediente informando o número de 
vagas disponíveis (NVD) remanescentes com vistas à manifestação sobre a ocupação destas 
(transferências e retornos e sua distribuição por incisos e critérios). 

 
 

MAIO 2015 
D S T Q Q S S 
     01 02 

03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31        

Dias não letivos 
01 - Dia do Trabalhador 
02 - Dia não letivo 
04 - Campus de Araranguá: dia da Padroeira da Cidade 
 
                                             Dias letivos 
 24 - (Blumenau, Curitibanos, Fpolis  e Joinville) 
 23 - ( Araranguá) 

 
02 Pós-graduação - Término do primeiro período letivo bimestral da pós-graduação. 
04 a 08 EaD - Somente para o Curso de Administração Pública -  EaD -  Solicitação de Validação de 

Disciplinas na Coordenadoria do Curso -  ( ver site do curso). 
05 DAE -  Disponibilização, às Coordenadorias de Cursos, dos cadastros de turmas (número de 

vagas da disciplina, percentual de retenção/reprovação do semestre anterior, horários e espaço 
físico),  para conhecimento e alterações, se necessário, com o objetivo de organizar o  segundo 
semestre. (obs: Cadastro de turma anual 2015.1 e 2015.2 devido a previsão do PAAD. 

06 Coordenadorias de Cursos : encaminhar  ao DAE expediente informando sobre as vagas 
remanescentes (Portaria de distribuição das vagas por incisos e critérios não excludentes sobre 
análise dos pedidos com vistas à ocupação de todas as vagas publicadas.)  

08 Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais – Término do primeiro período letivo da 
primeira fase 2015.1. 

08 a 13 Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais – Período para realização de Matrícula 
referente ao segundo período letivo (on-line). 

11 Início  do segundo período letivo bimestral da pós-graduação. 
12 e 13 Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais: Lançamento das notas pelos 

Departamentos de Ensino. 
18 a 22 EaD - Somente para o Curso de Administração Pública -  EaD -  Solicitação de Validação de 

Atividade Complementar na Coordenadoria do Curso -  ( ver site do curso). 
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20 DAE - Publicação de edital pelo DAE com as vagas remanescentes disponíveis para 
transferências e retornos com ingresso previsto para o segundo semestre.  

20 a 29 Coordenadorias - Período para requerimento das transferências e retornos junto às respectivas 
coordenadorias de cursos, observados os termos do Edital de vagas. 

22 Término do primeiro período letivo trimestral da pós-graduação. 
23 a 30 Pós-Graduação - Cursos trimestrais de Pós-graduação: Período para atividades de pesquisa e 

laboratoriais 
25 Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais – Início do segundo período letivo. 
25 DAE - Término do prazo para o DAE encaminhar às Coordenadorias de Cursos os processos de 

colação de grau dos Prováveis Formandos. 
25 a 27 Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais – Período de ajuste de matrícula, segundo 

semestre  (online). 
29/05 a 
02/06 

Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais – Período para requerer, em caráter 
excepcional, na Secretaria do Curso, ajuste de matrícula (inclusão e exclusão de disciplinas). 

 
 
 

JUNHO 2015 
D S T Q Q S S 
 01 02 03 04 05 06 

07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30      

Dias não letivos 
 
04 - Corpus Christi 
05 e 06 - dias não letivos 
11 -  Campus de Curitibanos: aniversário da cidade  
 
                                                Dias letivos 
23 - (Araranguá, Blumenau, Florianópolis e Joinville 
20 - ( Curitibanos) 
 

  
01 Coordenadorias de Cursos: Encaminhar aos Diretores de Centro e aos responsáveis pela gestão 

do espaço físico nos centros de ensino os cadastros de turmas para análise e alocação das 
disciplinas/turmas. 

01 Pós-graduação - Inicio do segundo período letivo trimestral da pós-graduação. 
08 Centro de Ensino - Devolução pelos Centros de Ensino (responsável do espaço físico) às 

Coordenadorias de Cursos do cadastro de turmas com horários e espaço físicos devidamente 
alocados. 

15  Colegiado de Depto - Último dia para aprovação do PAAD – segundo semestre, pelo Colegiado 
dos Departamentos. 

15 Coordenadorias de cursos: Prazo final para encaminhamento de expediente ao DAE, com 
informações pertinentes às providências necessárias aos processos de composição de diplomas 
dos formandos do primeiro semestre.  

19 Coordenadorias de cursos: Encaminhamento, ao DAE, para autuação dos processos e 
cadastramento dos alunos cujos pedidos de transferências e retornos foram deferidos, conforme 
Edital que disponibilizou as vagas. 

20 Departamento de Ensino : Término do prazo para encaminhamento as Coordenadorias de 
Cursos dos Planos de Ensino referente ao segundo semestre. 

20 DAE/SETIC - Disponibilização pelo DAE/SETIC às coordenadorias de cursos, dos cadastros de 
turmas, acompanhados de relatório, mostrando as inconsistências do planejamento anterior( 
coincidências de espaços físicos, distribuição de turma comuns, etc) 

21 Coordenadoria - Curso de Graduação em  Medicina – Término do Internato Médico  - Primeiro 
semestre. 

30  Conselho da Unidade - Último dia para aprovação do PAAD – segundo semestre pelo Conselho 
da Unidade. 
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JULHO 2015 
D S T Q Q S S 
   01 02 03 04 

05 06 07 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31   

 
 
                                          Dias letivos 
 
 15 – ( Araranguá, Blumenau, Curitibanos , Florianópolis e  
                                 Joinville) 

01  DEN - Fechamento do PAAD   - segundo semestre, pelo DEN PROGRAD. 
03 Término do primeiro período letivo semestral da pós-graduação. 
04/07 a 
02/08 

Pós-Graduação - Cursos semestrais de Pós-Graduação: Período para atividades de pesquisa e 
laboratoriais 

06 Coordenadoria - Curso de Graduação em Medicina – Início do Internato Médico – Segundo semestre 
08 Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais – Término do prazo para requerer trancamento 

do período trimestral de matrícula 2015.2, junto a Secretaria do Curso. 
10 Coordenadorias - Término do prazo de digitação e consolidação, pelas coordenadorias dos cursos,  

dos cadastros de: turmas, disciplinas e de currículos, no caso destes últimos terem sofrido alteração ou 
mudanças proposta ao longo do semestre. 

10 DAE - Atualização pelo DAE, com vistas à matrícula, dos Cadastros de alunos, de turmas e de 
currículos. 
Publicação de edital pelo DAE, com resultados encaminhados pelas Coordenadorias de Cursos, sobre 
os pedidos de transferências e retornos, com ingresso no segundo semestre. 
Término do prazo para requerimentos de participação no Programa ANDIFES para alunos da UFSC e de 
outras IFES. 
DAE/SETIC: Fechamento da análise dos cadastros de turmas referentes às 1as fases de todos os cursos de 
graduação. 

11 Término do segundo período letivo bimestral da pós-graduação. 
11 a 26 Pós-Graduação - Cursos trimestrais de Pós-Graduação: Período para atividades de pesquisa e 

laboratoriais 
13 DAE/SeTIC - Disponibilização pelo DAE/SeTIC, para acesso on-line, dos seguintes documentos:  

    – Listas de notas finais para os departamentos de ensino. 
    – Lista de menção “I” referentes ao semestre anterior para os departamentos de 
       ensino. 
    – Lista de notas finais dos alunos especiais em disciplinas isoladas para os 
       departamentos de ensino. 
    – Atestado de matrícula e currículos dos estudantes das   1as  fases para as coordenadorias  de   
cursos. 

17 Curso de Medicina -  Solenidade oficial de colação de grau  do curso de medicina - turma primeiro 
semestre. 

17 a 23 Coordenadorias - 1º etapa de Matrículas – Período para renovação de matrícula, online, para 
estudantes  já matriculados e para os ingressantes por transferências e retornos sob a orientação das 
coordenadorias de cursos. 
Ajustes de matrículas dos CALOUROS do segundo semestre diretamente nas coordenadorias de 
cursos. 

18 TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO SEMESTRAL DE GRADUAÇÃO. 
20 Inicio do recesso escolar 
20 Coordenadorias/Departamentos - Inicio do período excepcional de matrícula com oferta especial em 

disciplinas pelos departamentos de ensino em atendimento às necessidades dos cursos. 
21 Departamentos - Término do prazo para a entrega das notas finais pelos docentes aos departamentos 

de ensino referentes às avaliações dos alunos regulares, especiais e notas finais complementares à 
menção “I” do semestre anterior e a freqüência dos alunos ouvintes. 
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21 Departamentos - Divulgação das notas finais pelos Departamentos de Ensino. 
24 Departamentos - Término do prazo para a digitação das notas finais referentes às avaliações dos 

alunos regulares do semestre, alunos especiais e notas finais complementares à menção “I” anterior, 
pelos docentes e/ou Departamentos de Ensino. 

 
30 

DAE -  Encaminhamento dos relatórios de controle do Prazo Disponível para Integralização 
Curricular (PDIC), formulários de controle e avaliação PEC-G e dos históricos escolares dos 
formandos para as Coordenadorias dos Cursos.  
Resultado da 1ª. Etapa de matrícula: realizada no período de 17 a 23/07 referente ao segundo 
semestre . 
 

30/07 a 
04/08 
  

DAE - 2º Etapa de Matrículas: Período para ajustes de matrícula para todos os cursos de graduação 
(on-line). 

Redimensionamento do número de vagas em disciplinas/turmas, conforme demandas apresentadas 
pelas Coordenadorias de cursos aos departamentos. 

 
                                    TOTAL DE DIAS LETIVOS NO PRIMEIRO SEMESTRE – 2015.1 
                                                         101 dias -   (Curitibanos) 
                                                         103 dias -   ( Araranguá, Florianópolis e Joinville) 
                                                         104 dias -   (Blumenau) 
 
 

AGOSTO 2015 
D S T Q Q S S 
      01 

02 03 04 05 06 07 08 
09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31       

“Início do período de colação de grau dos FORMANDOS do 
primeiro semestre. 
                                 Dias letivos 
 
19 - (Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Florianópolis 
                                 e Joinville) 

 
03 Pós-graduação - Inicio do segundo período letivo semestral  e do terceiro período letivo 

bimestral da pós-graduação. 
05 Coordenadorias de Cursos: Data inicial para envio ao DAE dos processos de colação de grau 

deferidos com vistas ao registro dos diplomas e conseqüente entrega dos mesmos no ato do evento 
e observada a data da solenidade correspondente ao curso. 

07 DAE/Coordenadoria - Resultado dos ajustes de matrícula realizado a 30/07 a 04/08. 
08 TÉRMINO DO RECESSO ESCOLAR 
10 INÍCIO DO PERÍODO LETIVO SEMESTRAL DE GRADUAÇÃO. 
10  DEN - Abertura do PAAD – segundo semestre pelo DEN/PROGRAD, para consolidação. 
10 a 14 DAE - Matrícula inicial: Dos  estudantes convênio PEC-G, realizada pelo DAE.  
10 a 14 Coordenadorias de Cursos: Período para ajustes excepcionais, prevendo-se as seguintes ações: 

matrículas e cancelamento de disciplinas, com liberação automática pela SETIC da reserva de 
vagas do cadastro de turmas. 

14 DAE - Prazo final de apresentação pelo estudante, ao DAE, de justificativa de infrequência aos 
primeiros 5 dias letivos, condição necessária  para manutenção de sua vaga no curso de origem. 

17 Coordenadorias de curso: Prazo final para levantamento, pelas coordenadorias, dos estudantes  
infrequentes aos 5 primeiros dias letivos. 

17 e 18  Departamentos - Alunos especiais em intercâmbio: Período para ajuste da matrícula  junto aos 
departamentos de ensino, considerando as vagas previamente estabelecidas junto à SINTER. 

18 Coordenadorias de curso: Encaminhamento obrigatório ,ao DAE, da relação dos calouros 
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infrequentes (RES. 017/CUN/97 – art. 36). 
19 DAE/SeTIC: Disponibilização  dos saldos de vagas para oferta de disciplinas isoladas e aluno 

ouvinte pelos departamentos de ensino. 
20 e 21 Departamentos - Período para os “Alunos Especiais” solicitarem  matrícula (on-line) em 

disciplinas isoladas/ouvintes. 
25 Departamentos - Resultado dos pedidos de matrículas em disciplinas isoladas requeridas e 

retirada dos atestados junto aos Departamentos de Ensino mediante apresentação da taxa quitada 
correspondente. 

27 DAE/Departamento - Lista de freqüência definitiva do semestre: disponibilizadas pelo 
DAE/SETIC aos departamentos de ensino. 

28 Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais – Término do segundo período letivo . 
28/08 a 
02/09 

Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais – Período para realização de matrícula, 
on-line, para o período 2015.3. 

 
 

SETEMBRO 2015 
D S T Q Q S S 
  01 02 03 04 05 

06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30     

Dias não letivos 
 
02 - Aniversário da Cidade (Campus Blumenau) 
07 - Independência do Brasil 
 
                                                 Dias letivos 
25 -  (Florianópolis, Araranguá, Curitibanos e Joinville) 
 24 -  (Blumenau)  

      
01  e 02 Coordenadoria Curso de Engenharia de Materiais – Lançamento das notas pelos 

departamentos de ensino. 
Prazo final para desistência formal de estudante com vistas ao aproveitamento da vaga no 
semestre letivo por outro candidato da lista de espera/COPERVE 

04 Pós Graduação - Término do segundo período letivo trimestral da pós-graduação. 
05 a 13 Pós Graduação - Cursos trimestrais de Pós-Graduação: Período para atividades de pesquisa e 

laboratoriais. 
08 DAE - Último dia para matrícula dos candidatos classificados na última chamada para ingresso 

no segundo período letivo . 
14 Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais – início do terceiro período letivo 2015.3. 
14  Pós-graduação - Inicio do terceiro período letivo trimestral da pós-graduação.. 
14 a 16 Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais – Ajustes de matrícula, on-line. 
18  a 22 Coordenadoria -Curso de Engenharia de Materiais – Período para requerer, em caráter 

excepcional, na Secretaria do Curso, ajuste de matrícula (inclusão e exclusão de disciplinas). 
23 Coordenadoria - Término do prazo para o trancamento da matrícula semestral junto às 

coordenadorias dos cursos de graduação 
23 Coordenadoria - Término do prazo para registro de provável formando do  primeiro semestre, 

pela coordenadoria do curso de graduação. 
23  PAAD - Término do prazo de consolidação do PAAD   
24 DEN - Fechamento do PAAD –pelo DEN/PROGRAD 
24/09 a 
23/10 

DAE/Coordenadorias - Período para a SEINF/DAE emitir o material para confecção dos 
processos de colação de grau, para o SEDOC/DAE instruir os processos de colação de grau e 
para o SEPROT/DAE realizar as autuações e encaminhamentos às coordenadorias de cursos. 

25 SETIC - Data reservada a SeTIC para fechamento do semestre para fins cadastrais e dados 
estatísticos. 

28 DEN - Abertura pelo DEN/PROGRAD, do PAAD 2016.1 e 2016.2, para o planejamento pelos 
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Departamentos de Ensino.  
29 DAE -  Encaminhamento, às Coordenadorias de Cursos, de expediente informando o número de 

vagas disponíveis (NVD) remanescentes com vistas à manifestação sobre a ocupação destas 
(transferências e retornos e sua distribuição por incisos e critérios). 

OUTUBRO 2015 
D S T Q Q S S 
    01 02 03 

04 05 06 07 08 09 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31  

Dias não letivos 
 
12 - Nossa Senhora Aparecida 
28 - Dia do Servidor Público (Lei 8112 art.236) 
 
                                                 Dias letivos 
25 - (Florianópolis,  Araranguá, Blumenau, Curitibanos  
                                             e Joinville) 

 
03 Pós Graduação - Término do terceiro período letivo bimestral da pós-graduação. 
05 a 09 EaD –Somente para o Curso de Administração Pública -  EaD -  Solicitação de Validação de 

Disciplinas na Coordenadoria do Curso -  ( ver site do curso). 
12 Pós Graduação – Início  do quarto período letivo bimestral da pós-graduação 
13 Coordenadorias de cursos: Devolução ao DAE de expediente contendo a distribuição das vagas 

por incisos, bem como de portaria com critérios não excludentes sobre análise dos pedidos com 
vistas à ocupação de todas as vagas publicadas. 

15 Coordenadorias de Cursos: Disponibilização, pelo DAE, dos cadastros de turmas (número de 
vagas da disciplina, percentual de retenção/reprovação o semestre anterior, horários e espaço 
físico),  para conhecimento e alterações, se necessário, com o objetivo de organizar o semestre de 
2016.1 e 2016.2 devido a previsão anual do PAAD. 

19 a 23 EaD – Somente para o Curso de Administração Pública -  EaD -  Solicitação de Validação de 
Atividade Complementar na Coordenadoria do Curso -  ( ver site do curso). 

21 a 24 Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão - SEPEX 
22 DAE – Publicação de edital pelo DAE com as vagas remanescentes disponíveis para 

transferências e retornos com ingresso previsto para o primeiro semestre. 
22 a 31 Coordenadorias – Período para requerimento nas coordenadorias de cursos da concessão de 

vagas para transferências e retornos observados os termos do edital de vagas. 
23 Coordenadorias – Término do prazo para o DAE encaminhar às coordenadorias de cursos os 

processos de colação de grau devidamente instruídos no aguardo apenas do histórico escolar do 
semestre em curso. 

28 Coordenadorias – Curso de Engenharia de Materiais – Término do prazo para requerer 
Trancamento do período 2014.3 junto à Secretaria do Curso. 

29 Coordenadorias de Cursos: Encaminhar aos Diretores de Centro e aos responsáveis pela gestão 
do espaço físico nos centros de ensino os cadastros de turmas para análise e alocação das 
disciplinas/turmas. 

 
 

NOVEMBRO 2015 
D S T Q Q S S 
       

01 02 03 04 05 06 07 
08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30       

Dias não letivos 
 
02 – Finados 
14 – não letivo 
15 – Proclamação da República 
 
                                                 Dias letivos 
23  - (Florianópolis, Araranguá, Blumenau, Curitibanos 
                              e  Joinville) 

04 Centros/Coordenadorias – Devolução pelos Centros de Ensino (responsável pelo espaço físico) 
às Coordenadorias de Cursos do cadastro de turmas com horários e espaço físico devidamente 
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alocados.  
12 Coordenadorias de cursos: Prazo final para encaminhamento de expediente ao DAE, com 

informações pertinentes às providências necessárias aos processos de composição de diplomas 
dos formandos do segundo semestre  

17 Coordenadorias de cursos: Encaminhamento, ao DAE, para autuação dos processos e 
cadastramento dos alunos cujos pedidos de transferências e retornos foram deferidos, conforme 
Edital que disponibilizou as vagas. 

30 Colegiados Deptos – Último dia para Aprovação do PAAD 2016.1 pelo Colegiado dos 
Departamentos. 

 
 

DEZEMBRO 2015 
D S T Q Q S S 
  01 02 03 04 05 

06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31    

Dias não letivos 
 
08 – (Campus Curitibanos – Padroeira da Cidade) 
25 – Natal 
31 – Dia  Não letivo 
                                            Dias Letivos 
 
10 – (Araranguá , Blumenau , Florianópolis e Joinville 
09 – ( Curitibanos) 
 

 
04  DAE – Atualização pelo DAE, com vistas à matrícula, dos Cadastros de alunos, de turmas e de 

currículos. 
Publicação de edital pelo DAE, com resultados encaminhados pelas Coordenadorias de Cursos, 
sobre os pedidos de transferências e retornos, com ingresso em 2016.1. 

04 Pós Graduação – Término do terceiro período letivo trimestral e do segundo período letivo 
semestral  da pós-graduação. 

05 Conselho da Unidade –Último dia para aprovação do PAAD 2016.1, pelo Conselho da Unidade. 
06 DEN – Fechamento do PAAD 2016.1 pelo DEN/PROGRAD. 
07 DAE – Término do prazo para requerimento a participação no Programa ANDIFES de 

Mobilidade Estudantil para o semestre letivo subseqüente.  
07 DAE/Departamentos – Disponibilização pelo DAE/SeTIC, para acesso on-line, dos seguintes 

documentos:  
    – Listas de notas finais para os departamentos de ensino. 
    – Lista de menção “I” referentes ao semestre anterior para os departamentos de 
       ensino. 
    – Lista de notas finais dos alunos especiais em disciplinas isoladas para os 
       departamentos de ensino. 

08 Coordenadorias – Término do prazo para digitação e para conferência pelas coordenadorias do 
cadastro de:  turmas, disciplinas, e de currículos, no caso destes últimos terem sofrido alteração ou 
mudanças proposta ao longo do semestre.  

12 TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO SEMESTRAL DE GRADUAÇÃO 
12 Pós Graduação – Término do quarto período letivo bimestral  da pós graduação. 
11 a 18 Coordenadorias - Período para renovação de matrícula on-line pelos veteranos e ingressantes por 

transferências e retornos sob a orientação das coordenadorias de cursos. 
12,13 e 
14 

COPERVE - Período reservado ao processo seletivo – Vestibular 2016 

13 Coordenadoria - Curso de Graduação em  Medicina – Término do Internato Médico –  Segundo 
semestre 

14 INÍCIO DO RECESSO ESCOLAR 
15 Departamentos - Término do prazo para a entrega das notas finais pelos docentes aos 

departamentos de ensino referentes às avaliações dos alunos regulares, especiais e notas finais 
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complementares à menção “I” do semestre anterior e a freqüência dos alunos ouvintes. 
15 Departamentos - Divulgação das notas finais pelos departamentos de ensino. 
17 a 22  Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais: Período para realização de matrícula 

referente ao período 2016.1 (online). 
18 Curso de Medicina -  Solenidade oficial de colação de grau  do curso de medicina - turma 

segundo semestre. 
18 Departamentos - Término do prazo para a digitação on-line pelos docentes e/ou departamentos 

de ensino das notas finais referentes à avaliação dos alunos regulares do semestre, alunos 
especiais e notas finais complementares à menção “I” anterior.  

18 Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais: Término do terceiro período letivo 
2014.3. 

21 e 22 Coordenadoria - Curso de Engenharia de Materiais: Lançamento das notas pelos 
Departamentos de Ensino. 

23 DAE/SETIC: Disponibilização do Histórico Escolar  - segundo semestre. 
 
                       TOTAL DE DIAS LETIVOS NO SEGUNDO SEMESTRE - 2015.2 
 
                                             101 - ( Blumenau e Curitibanos) 
                                             102 - ( Araranguá , Florianópolis e Joinville) 
 
 
 
 

JANEIRO 2016 
 D S T Q Q S S 
      01 02 

03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       
01 – Confraternização Universal 
        Curso de Medicina – Início Internato Médico 
 

                                                
                         
 
                         DIA 09 - Carnaval 
 

Início do período de colação de grau dos estudantes 
concluintes de 2015.2 .   
 
 
 
 

 
 
15 - Curso de Verão - Inicio do período excepcional de matrícula com oferta especial em disciplinas pelos 
departamentos de ensino em atendimento às necessidades dos cursos. 

FEVEREIRO 2016 
D S T Q Q S S 
       
 01 02 03 04 05 06 

07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29      


