
CALENDÁRIO ESCOLAR DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO UNICAMP  
2020 

 

Janeiro de 2020 
01 Confraternização Universal.  
02 e 03 Coordenadorias de Cursos adequam matrículas do período de  Férias de 

Verão - 2020.  
02 a 31 Período das atividades do Sistema de Recuperação das disciplinas oferecidas 

no 2º período letivo de 2019.  
02 a 04.02 Prazo para entrada das notas do Sistema de Recuperação das disciplinas 

oferecidas no 2º período letivo de 2019, na WEB.  
04 DAC disponibiliza na WEB relatórios de matrículas do período de Férias de 

Verão - 2020.  
06 Início das aulas do período de Férias de Verão – 2020. 

Divulgação da lista dos convocados em 1ª chamada e da lista de espera do 
Vestibular Indígena Unicamp – 2020, às 18 horas, na página da Comvest.  

06 a 19.02 Prazo para entrada de Médias e Frequências do período de Férias de Verão - 
2020, na WEB.  

07 a 16 Matrícula virtual dos convocados em 1ª chamada do Vestibular Indígena 
Unicamp – 2020, das 9 horas do dia 07 às 17 horas do dia 16, na página da 
Comvest. 

07 a 28.02 Coordenadorias de Cursos inserem, no Sistema de Gestão Acadêmica - Siga 
e aprovam, nas Congregações,  propostas de alteração  das disciplinas de 
serviço do Catálogo dos Cursos de Graduação para o ano de 2021. 

07 a 29.05 Coordenadorias de Cursos de Formação de Professores inserem, no Sistema 
de Gestão Acadêmica - Siga e aprovam, nas Congregações,  as propostas de 
alteração  para o Catálogo dos Cursos de Graduação do ano de 2021. 
Coordenadorias de Cursos de Formação de Professores encaminham, no 
Sistema de Gestão Acadêmica – Siga,  à Comissão Permanente de Formação 
de Professores - CPFP, propostas de elaboração do Catálogo dos Cursos de 
Graduação para o ano de 2021. 

07 a 29.06 Coordenadorias de Cursos inserem, no Sistema de Gestão Acadêmica - Siga, 
e aprovam, nas Congregações,  propostas de elaboração do Catálogo dos 
Cursos de Graduação para o ano de 2021, exceto alterações nas disciplinas 
de serviço. 

10 Divulgação da lista de candidatos convocados para matrícula do Processo 
Seletivo Aberto a graduados ou alunos regularmente matriculados em 
instituição de ensino superior para preenchimento de vagas remanescentes, 
cursos sem Prova de Habilidades Específicas. 

12 e 13 Provas da 2ª fase do Vestibular Unicamp - 2020.  
16 e 17 Matrícula e solicitação de Aproveitamento de Estudos para os candidatos 

aprovados no Processo Seletivo Aberto a graduados ou alunos regularmente 
matriculados em instituição de ensino superior para preenchimento de vagas 
remanescentes, cursos sem Prova de Habilidades Específicas, na DAC. 

17 Início das Colações de Grau  do 2º período letivo de 2019.  
20 Divulgação da lista dos convocados em 2ª chamada do Vestibular Indígena 

Unicamp – 2020, às 18 horas, na página da Comvest. 
20 a 24 Provas de Habilidades Específicas, exceto curso de Música.  
21 a 30 Matrícula virtual dos convocados em 2ª chamada do Vestibular Indígena 

Unicamp – 2020, das 9 horas do dia 21 às 17 horas do dia 30, na página da 
Comvest 

22 Último dia para as Coordenadorias de Cursos solicitarem à DAC, por e-mail, 
emissão da Carta de Aceitação para estudante especial estrangeiro para o 1º 
período letivo de 2020.  



27 a 30 Coordenadorias de Cursos inserem, no Sistema de Gestão Acadêmica – Siga, 
a relação dos docentes que ministrarão as disciplinas abertas no período de 
Adequação de Matrículas do 1º período letivo de 2020.  

27 a 31 Coordenadorias de Cursos adequam matrículas do 1º período letivo de 2020.  
Fevereiro de 2020 
03 Início das aulas das disciplinas de clínica da Faculdade de Odontologia de 

Piracicaba.  
Início das aulas das disciplinas de estágio do Curso de Fonoaudiologia. 
Divulgação da lista dos convocados em 3ª chamada do Vestibular Indígena 
Unicamp – 2020, às 18 horas, na página da Comvest. 

04 Último dia para entrada das notas do Sistema de Recuperação das disciplinas 
oferecidas no 2º período letivo de 2019, na WEB. 

04 a 13 Matrícula virtual dos convocados em 3ª chamada do Vestibular Indígena 
Unicamp – 2020, das 9 horas do dia 04 às 17 horas do dia 13, na página da 
Comvest. 

05 DAC disponibiliza na WEB relatórios de matrícula e de integralização curricular 
do 1° período letivo de 2020.  

06 Divulgação da lista de candidatos convocados para matrícula do Processo 
Seletivo Aberto a graduados ou alunos regularmente matriculados em 
instituição de ensino superior para preenchimento de vagas remanescentes, 
cursos com Prova de Habilidades Específicas. 

10 Matrícula e solicitação de Aproveitamento de Estudos para os candidatos 
aprovados no Processo Seletivo Aberto a graduados ou alunos regularmente 
matriculados em instituição de ensino superior para preenchimento de vagas 
remanescentes, cursos com Prova de Habilidades Especificas, na DAC. 
Divulgação da lista de convocados em 1ª chamada do Vestibular Unicamp – 
2020, às 15 horas, na página da Comvest. 
Divulgação da lista de convocados em 1ª chamada do Edital Vagas Olímpicas 
- Unicamp - 2020, às 15 horas, na página da Comvest. 
Divulgação da lista de convocados em 1ª chamada do Edital Enem-Unicamp 
- 2020, às 15 horas, na página da Comvest. 
Divulgação da lista de convocados em 1ª chamada do Programa de Formação 
Interdisciplinar Superior – ProFIS - 2020, às 15 horas, na página do ProFIS. 

11 Matrícula virtual dos convocados em 1ª chamada do Vestibular Unicamp 2020, 
das 9 às 17 horas, na página da Comvest. 
Matrícula virtual dos convocados em 1ª chamada do Edital Vagas Olímpicas 
– Unicamp - 2020, das 9 às 17 horas, na página da Comvest. 
Matrícula virtual dos convocados em 1ª chamada do Edital Enem-Unicamp - 
2020, das 9 às 17 horas, na página da Comvest. 
Matrícula virtual dos convocados em 1ª chamada do Programa de Formação 
Interdisciplinar Superior – ProFIS - 2020, das 9 às 17 horas, na página do 
ProFIS. 

13 Divulgação da lista de convocados em 2ª chamada e de candidatos 
remanejados do Vestibular Unicamp - 2020, até às 23h59min, na página da 
Comvest. 
Divulgação da lista de convocados em 2ª chamada e de candidatos 
remanejados do Edital Vagas Olímpicas - Unicamp - 2020, até às 23h59min, 
na página da Comvest. 
Divulgação da lista de convocados em 2ª chamada e de candidatos 
remanejados do Edital Enem-Unicamp - 2020, até às 23h59min, na página da 
Comvest. 
Divulgação da lista de convocados em 2ª chamada do Programa de Formação 
Interdisciplinar Superior – ProFIS - 2020, até às 23h59min, na página do 
ProFIS. 

14 Matrícula virtual dos convocados em 2ª chamada do Vestibular Unicamp - 
2020, das 9 às 17 horas, na página da Comvest. 



Matrícula virtual dos convocados em 2ª chamada do Edital Vagas Olímpicas 
– Unicamp - 2020, das 9 às 17 horas, na página da Comvest. 
Matrícula virtual dos convocados em 2ª chamada do Edital Enem-Unicamp - 
2020, das 9 às 17 horas, na página da Comvest. 
Matrícula virtual dos convocados em 2ª chamada do Programa de Formação 
Interdisciplinar Superior - ProFIS - 2020, das 9 às 17 horas, na página do 
ProFIS. 

15 Término das aulas do período de Férias de Verão - 2020.  
17 Divulgação da lista dos convocados em 4ª chamada do Vestibular Indígena 

Unicamp – 2020, às 18 horas, na página da Comvest. 
17 e 18 Exames finais do período de Férias de Verão - 2020.  
17 a 19 Período de cancelamento de matrícula virtual do Vestibular Unicamp – 2020, 

das 9 horas do dia 17 às 23h59min do dia 19, na página da Comvest. 
Período de cancelamento de matrícula virtual das Vagas Olímpicas – Unicamp 
– 2020, das 9 horas do dia 17 às 23h59min do dia 19, na página da Comvest. 
Período de cancelamento de matrícula virtual do Enem-Unicamp – 2020, das 
9 horas do dia 17 às 23h59min do dia 19, na página da Comvest. 
Período de cancelamento de matrícula virtual do Programa de Formação 
Interdisciplinar Superior - ProFIS – 2020, das 9 horas do dia 17 às 23h59min 
do dia 19, na página do ProFIS. 

18 Divulgação da lista de convocados em 3ª chamada e de candidatos 
remanejados do Vestibular Unicamp - 2020, até às 23h59min, na página da 
Comvest. 
Divulgação da lista de convocados em 3ª chamada e de candidatos 
remanejados do Edital Vagas Olímpicas - Unicamp - 2020, até às 23h59min, 
na página da Comvest. 
Divulgação da lista de convocados em 3ª chamada e de candidatos 
remanejados do Edital Enem-Unicamp – 2020, até às 23h59min, na página da 
Comvest. 
Divulgação da lista de convocados em 3ª chamada do Programa de Formação 
Interdisciplinar Superior - ProFIS - 2020, até às 23h59min, na página do 
ProFIS. 

19 Último dia para entrada de médias e frequências do período de Férias de 
Verão - 2020, na WEB. 
Matrícula virtual dos convocados em 3ª chamada do Vestibular Unicamp - 
2020, das 9 às 17 horas, na página da Comvest. 
Matrícula virtual dos convocados em 3ª chamada do Edital Vagas Olímpicas 
– Unicamp - 2020, das 9 às 17 horas, na página da Comvest. 
Matrícula virtual dos convocados em 3ª chamada do Edital Enem-Unicamp - 
2020, das 9 às 17 horas, na página da Comvest. 
Matrícula virtual dos convocados em 3ª chamada do Programa de Formação 
Interdisciplinar Superior - ProFIS - 2020, das 9 às 17 horas, na página do 
ProFIS. 

20 e 21 Matrícula em disciplinas dos candidatos aprovados no Processo Seletivo 
Aberto a graduados ou alunos regularmente matriculados em instituição de 
ensino superior para preenchimento de vagas remanescentes. 

21 Último dia para as Coordenadorias de Cursos encaminharem à DAC 
propostas de criação/exclusão de habilitação/ênfase em cursos já existentes. 
Divulgação da lista de convocados em 4ª chamada e candidatos remanejados 
do Vestibular Unicamp – 2020, até às 23h59min, na página da Comvest. 
Divulgação da lista de convocados em 4ª chamada e de candidatos 
remanejados do Edital Vagas Olímpicas - Unicamp – 2020, até às 23h59min, 
na página da Comvest. 
Divulgação da lista de convocados em 4ª chamada e de candidatos 
remanejados do Edital Enem-Unicamp – 2020, até às 23h59min, na página da 
Comvest. 



Divulgação da lista de convocados em 4ª chamada do Programa de Formação 
Interdisciplinar Superior - ProFIS - 2020, até às 23h59min, na página do 
ProFIS. 

22 a 26 Não haverá atividades.  
27 Matrícula presencial dos convocados em 4ª chamada do Vestibular Indígena 

Unicamp – 2020, das 9 às 12 horas, em local a ser informado na página da 
Comvest. 

28 Divulgação da lista dos convocados em 5ª chamada e de candidatos 
remanejados do Vestibular Indígena Unicamp – 2020, às 18 horas, na página 
da Comvest. 
Último dia para as Coordenadorias de Cursos inserirem, no Sistema de 
Gestão Acadêmica - Siga e aprovarem, nas Congregações,  propostas de 
alteração  das disciplinas de serviço do Catálogo dos Cursos de Graduação 
para o ano de 2021. 

Março de 2020  
02 Matrícula presencial e identificação civil dos convocados em 4ª chamada do 

Vestibular Unicamp - 2020, das 9 às 15 horas, nas unidades de ensino. 
Matrícula presencial e identificação civil dos convocados em 4ª chamada do 
Edital Vagas Olímpicas - Unicamp - 2020, das 9 às 15 horas, nas unidades de 
ensino. 
Matrícula presencial e identificação civil dos convocados em 4ª chamada do 
Edital Enem-Unicamp - 2020, das 9 às 15 horas, nas unidades de ensino. 
Matrícula presencial dos convocados em 4ª chamada do Programa de 
Formação Interdisciplinar Superior - ProFIS, das 9 às 15 horas, no Ciclo 
Básico II. 
Solicitação de Aproveitamento de Estudos para o 1º Período letivo de 2020 - 
ingressantes da 4ª chamada do Vestibular Unicamp - 2020, na DAC. 
Atividades de integração nas unidades dos cursos de graduação. 

02 a 31 Coordenadorias de Cursos que oferecem disciplinas de serviço inserem, no 
Sistema de Gestão Acadêmica – Siga e aprovam, nas Congregações, 
propostas de elaboração do Catálogo dos Cursos de Graduação para o ano 
de 2021. 

03 Início do período letivo com atividades de integração na Universidade.  
04 Divulgação da lista de convocados em 5ª chamada e candidatos remanejados 

do Vestibular Unicamp – 2020, até às 23h59min, na página da Comvest. 
Divulgação da lista de convocados em 5ª chamada e de candidatos 
remanejados do Edital Vagas Olímpicas - Unicamp – 2020, até às 23h59min, 
na página da Comvest. 
Divulgação da lista de convocados em 5ª chamada e de candidatos 
remanejados do Edital Enem-Unicamp – 2020, até às 23h59min, na página da 
Comvest. 
Divulgação da lista de convocados em 5ª chamada do ProFIS – 2020, até às 
23h59min, na página do ProFIS. 

04 a 06 Alteração de Matrícula em disciplinas do 1º período letivo de 2020, na WEB. 
05 e 06 Declaração de interesse por vaga do Vestibular Unicamp - 2020, das 9h00 do 

dia 05 de março até às 17h00 do dia 06 de março, na página da Comvest. 
Declaração de interesse por vaga do Programa de Formação Interdisciplinar 
Superior - ProFIS - 2020, das 9h00 do dia 05 de março até às 17h00 do dia 
06 de março, na página do ProFIS. 

05 a 10 Coordenadorias de Cursos atuam nos pedidos de Alteração de Matrícula do 
1º período letivo de 2020.  

06 Último dia para inscrição de Estudante Especial em disciplinas isoladas de 
graduação do 1º período letivo de 2020, na WEB.  
Matrícula presencial e identificação civil dos convocados em 5ª chamada do 
Vestibular Indígena Unicamp – 2020, das 9 às 12 horas, em local a ser 
informado na página da Comvest. 



Matrícula presencial e identificação civil dos convocados em 5ª chamada do 
Vestibular Unicamp - 2020, das 9 às 15 horas, nas unidades de ensino. 
Matrícula presencial e identificação civil dos convocados em 5ª chamada do 
Edital Vagas Olímpicas - Unicamp - 2020, das 9 às 15 horas, nas unidades de 
ensino. 
Matrícula presencial e identificação civil dos convocados em 5ª chamada do  
Edital Enem-Unicamp - 2020, das 9 às 15 horas, nas unidades de ensino. 
Matrícula presencial dos convocados em 5ª chamada do Programa de 
Formação Interdisciplinar Superior - ProFIS - 2020, das 9 às 15 horas, no Ciclo 
Básico II. 
Solicitação de Aproveitamento de Estudos para o 1º Período letivo de 2020 - 
ingressantes da 5ª chamada do Vestibular Unicamp - 2020, na DAC. 

09 e 10 Coordenadorias de Cursos atuam nos pedidos de inscrição de Estudante 
Especial em disciplinas isoladas de graduação do 1º período letivo de 2020.  

09 a 27.07  Coordenadorias de Cursos elaboram os horários para o 2º período letivo de 
2020 e Sistema de Recuperação, no Sistema de Gestão Acadêmica - Siga.  

10 Divulgação da lista de convocados  em 6ª chamada e lista de candidatos 
remanejados do Vestibular Unicamp - 2020,  até às 23h59min, na página da 
Comvest. 
Divulgação da lista de convocados  em 6ª chamada do Programa de 
Formação Interdisciplinar Superior - ProFIS - 2020,  até às 23h59min, na 
página do ProFIS. 

11 DAC disponibiliza na WEB relatório de matrícula de estudante especial em 
disciplinas isoladas de graduação do 1º período letivo de 2020. 

11 a 13 Coordenadoria de Curso cadastra, no Sistema Acadêmico, disciplinas 
conjunto a serem oferecidas em Teste de Proficiência de Língua Estrangeira.  

11 a 15.07 Desistência de Matrícula em Disciplinas do 1º período letivo de 2020, na WEB. 
11 a 24.07 Coordenadorias de Cursos informam à DAC a data da Colação de Grau  do 

1º período letivo de 2020.  
12 

13 
Matrícula presencial e identificação civil dos convocados em 6ª chamada do 
Vestibular Unicamp - 2020, das 9h00 às 15h00, nas unidades de ensino. 
Matrícula presencial dos convocados em 6ª chamada do Programa de 
Formação Interdisciplinar Superior - ProFIS - 2020, das 9h00 às 15h00, no 
Ciclo Básico II. 
Solicitação de Aproveitamento de Estudos para o 1º Período letivo de 2020 - 
ingressantes da 6ª chamada do Vestibular Unicamp - 2020, na DAC. 
Último dia para as Coordenadorias de Cursos encaminharem à DAC as 
propostas de alterações curriculares de Catálogos Vigentes a vigorarem a 
partir do 2º Período letivo de 2020.  

16 Divulgação da lista de convocados em 7ª chamada e lista de candidatos 
remanejados do Vestibular Unicamp - 2020, até às 23h59min, na página da 
Comvest. 
Divulgação da lista de convocados em 7ª chamada do Programa de Formação 
Interdisciplinar Superior - ProFIS - 2020, até às 23h59min, na página do 
ProFIS. 

16 a 18 Coordenadoria de Curso cadastra, no Sistema de Gestão Acadêmica - Siga, 
o oferecimento das disciplinas de línguas estrangeiras a serem oferecidas em 
Teste de Proficiência. 

17 Assinatura da lista de chamada dos alunos ingressantes, das 9h00 às 16h00, 
nas unidades de ensino. Os alunos dos cursos oferecidos no turno noturno 
poderão assinar a lista de chamada das 19h00 às 21h00.  

18 Matrícula presencial e identificação civil dos convocados em 7ª chamada do 
Vestibular Unicamp - 2020, das 9h00 às 15h00, nas unidades de ensino. 
Matrícula presencial dos convocados em 7ª chamada do Programa de 
Formação Interdisciplinar Superior - ProFIS - 2020, das 9h00 às 15h00, no 
Ciclo Básico II. 



Solicitação de Aproveitamento de Estudos para o 1º Período letivo de 2020 - 
ingressantes da 7ª chamada do Vestibular Unicamp - 2020, na DAC. 

18 e 19 Prazo para a Coordenadoria de Curso atuar no pedido de matrícula em 
disciplinas de Estudante Intercambista para o 1º período letivo de 2020. 

19 Coordenadorias de Cursos tomam conhecimento dos pareceres da DAC nas 
propostas de criação/exclusão de habilitação/ênfase em cursos já existentes 
a serem submetidos às subcomissões da CCG. 

20 Divulgação da lista de convocados em 8ª chamada e lista de candidatos 
remanejados do Vestibular Unicamp - 2020, até às 23h59min, na página da 
Comvest. 
Divulgação da lista de convocados em 8ª chamada do Programa de Formação 
Interdisciplinar Superior - ProFIS - 2020, até às 23h59min, na página do 
ProFIS 
Divulgação das disciplinas de línguas estrangeiras a serem oferecidas em 
Teste de Proficiência, na WEB.  
DAC disponibiliza na WEB relatório final de matrícula de Estudante 
Intercambista do 1º período letivo de 2020. 

23 Último dia para as unidades de ensino encaminharem à DAC retificação de 
Média Final e Frequência do 2º período letivo de 2019.  

23 a 26 Subcomissões da CCG emitem pareceres nas propostas de criação/exclusão 
de habilitação/ênfase em cursos já existentes. Todas as reuniões serão 
realizadas às 9 horas, conforme abaixo: 
Dia 23 - 9h - Área de Ciências Tecnológicas 
Dia 24 - 9h - Área de Ciências Biológicas 
Dia 25 - 9h - Área de Ciências Humanas e Artes 
Dia 26 - 9h - Área de Ciências Exatas 

24 Matrícula presencial e identificação civil dos convocados em 8ª chamada do 
Vestibular Unicamp - 2020, das 9h00 às 15h00, nas unidades de ensino. 
Matrícula presencial dos convocados em 8ª chamada do Programa de 
Formação Interdisciplinar Superior - ProFIS - 2020, das 9h00 às 15h00, no 
Ciclo Básico II. 
Solicitação de Aproveitamento de Estudos para o 1º período letivo de 2020 - 
ingressantes da 8ª chamada do Vestibular Unicamp - 2020, na DAC. 

27 Coordenadorias de Cursos tomam conhecimento dos pareceres das 
subcomissões da CCG nos processos físicos de criação/exclusão de 
habilitação/ênfase em cursos já existentes. 
Divulgação da lista de convocados em 9ª chamada, lista de candidatos 
remanejados e lista de espera do Vestibular Unicamp - 2020, até às 23h59min, 
na página da Comvest. 
Divulgação da lista de convocados em 9ª chamada e lista de espera do 
Programa de Formação Interdisciplinar Superior - ProFIS - 2020, até às 
23h59min, na página do ProFIS. 

30 a 03.04 Inscrição para Teste de Proficiência, somente para disciplinas de línguas 
estrangeiras, na WEB.  

31 Matrícula presencial e identificação civil dos convocados em 9ª chamada do 
Vestibular Unicamp - 2020, das 9h00 às 12h00, na DAC. 
Matrícula presencial dos convocados em 9ª chamada do Programa de 
Formação Interdisciplinar Superior - ProFIS - 2020, das 9h00 às 12h00, na 
DAC. 
Solicitação de Aproveitamento de Estudos para o 1º período letivo de 2020 - 
ingressantes da 9ª chamada do Vestibular Unicamp - 2020, na DAC. 
Declaração presencial de interesse para a lista de espera do Vestibular 
Unicamp e Programa de Formação Interdisciplinar Superior - ProFIS - 2020, 
das 9h00 às 12h00, na DAC. 



Divulgação da lista de convocados em 10ª chamada para matrícula presencial 
e lista de candidatos remanejados do Vestibular Unicamp - 2020, até às 16 
horas, na página da Comvest. 
Divulgação da lista de convocados em 10ª chamada para matrícula presencial 
do Programa de Formação Interdisciplinar Superior - ProFIS - 2020, até às 16 
horas, na página do ProFIS. 
Matrícula presencial e identificação civil dos convocados em 10ª chamada do 
Vestibular Unicamp - 2020, das 16 às 17 horas, na DAC. 
Matrícula presencial dos convocados em 10ª chamada do Programa de 
Formação Interdisciplinar Superior - ProFIS - 2020, das 16 às 17 horas, na 
DAC. 
Solicitação de Aproveitamento de Estudos para o 1º Período letivo de 2020 - 
ingressantes da 10ª chamada do Vestibular Unicamp - 2020, na DAC. 
Divulgação da lista de convocados em última chamada para matrícula 
presencial e lista de candidatos remanejados do Vestibular Unicamp - 2020, 
até às 17h30min, na página da Comvest (caso existam vagas em aberto). 
Divulgação da lista de convocados em última chamada para matrícula 
presencial do Programa de Formação Interdisciplinar Superior - ProFIS - 2020, 
até às 17h30min, na página do ProFIS (caso existam vagas em aberto). 
Matrícula presencial e identificação civil dos convocados em última chamada 
do Vestibular Unicamp - 2020, das 17h30min às 18h00min, na DAC. 
Matrícula presencial dos convocados em última chamada do Programa de 
Formação Interdisciplinar Superior - ProFIS - 2020, das 17h30min às 
18h00min, na DAC. 
Solicitação de Aproveitamento de Estudos para o 1º Período letivo de 2020 - 
ingressantes da última chamada do Vestibular Unicamp - 2020, na DAC. 
Último dia para matrícula de alunos ingressantes. 
Último dia para confirmação de Trancamento de Matrícula automático, 
referente ao 1º período letivo de 2020, conforme previsto no parágrafo 1º do 
artigo 34 do Regimento Geral de Graduação. 
Último dia para a DAC encaminhar à CCG as propostas de criação/exclusão 
de habilitação/ênfase em cursos já existentes. 

Abril de 2020 
01 a 19.05 Inscrição de Estudante Intercambista para o 2º período letivo de 2020. 
01 a 29.05 Prazo para a Coordenadoria de Curso analisar o Plano de Estudo de 

Estudante Intercambista para o 2º período letivo de 2020. 
03 Último dia de Inscrição para Teste de Proficiência, somente para disciplinas 

de línguas estrangeiras, na WEB. 
06 Último dia para as Coordenadorias de Cursos cancelarem disciplinas e turmas 

do primeiro período letivo de 2020. 
Último dia para as Coordenadorias de Cursos criarem novas disciplinas, em 
substituição ou por reorganização das disciplinas canceladas, além da criação 
de disciplinas do tipo AM para o 1º período letivo de 2020. 

06 a 08 Ajustes das inscrições do Teste de Proficiência em disciplinas de línguas 
estrangeiras.  

09 a 11 Não haverá atividades.  
09 a 14 Alteração de Matrícula para o 1º período letivo de 2020. (inclusão de disciplina 

mediada por tecnologia, exclusão de disciplina e permuta de turma, são 
possibilidades deste período) 

09 a 16 Coordenadorias de Cursos atuam nos pedidos de Alteração de Matrícula para 
o 1º período letivo de 2020. 

14 Divulgação do resultado das inscrições para o Teste de Proficiência em 
disciplinas de línguas estrangeiras, na WEB.  

15 Prazo limite para início das atividades não presenciais do 1º período letivo de 
2020. 



16 Comissão Central de Graduação – CCG delibera sobre as propostas de 
criação/exclusão de habilitação/ênfase em cursos já existentes.  

17 a 23 Coordenadorias de Cursos tomam conhecimento dos pareceres da DAC, a 
serem submetidos à subcomissão da CCG, nas propostas de alterações 
curriculares de Catálogos Vigentes a vigorarem a partir do 2º Período letivo de 
2020.  

20 e 21 Não haverá atividades.  
22 a 25.05 Aplicação do Teste de Proficiência em disciplinas de línguas estrangeiras, 

conforme horários estabelecidos pelo Centro de Ensino de Línguas.  
22 a 01.06 Prazo para entrada de resultados do Teste de Proficiência em disciplinas de 

línguas estrangeiras, na WEB.  
22 a 15.07 Desistência de Matrícula em Disciplinas do 1º Período letivo de 2020. 
24 Último dia para a CCG encaminhar à CEPE os processos físicos de 

criação/exclusão de habilitação/ênfase em cursos já existentes.  
24 a 29 Subcomissões da CCG emitem pareceres nas propostas de alterações 

curriculares de Catálogos Vigentes a vigorarem a partir do 2º Período letivo de 
2020. Todas as reuniões serão realizadas às 9 horas, conforme abaixo: 
Dia 24 - 9h - Área de Ciências Tecnológicas 
Dia 27 - 9h - Área de Ciências Biológicas 
Dia 28 - 9h - Área de Ciências Humanas e Artes 
Dia 29 - 9h - Área de Ciências Exatas  

Maio de 2020 
01 e 02 Não haverá atividades. 
04 a 06 Coordenadorias de Cursos tomam conhecimento dos pareceres das 

subcomissões da CCG nas propostas de alterações curriculares de Catálogos 
Vigentes a vigorarem a partir do 2º Período letivo de 2020.  

05 Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE emite parecer nos processos 
físicos de criação/exclusão de habilitação/ênfase em cursos já existentes. 

08 Último dia para a DAC encaminhar à CCG as propostas de alterações 
curriculares de Catálogos Vigentes a vigorarem a partir do 2º Período letivo de 
2020.  

18 a 05.06 Coordenadorias de Cursos divulgam virtualmente e discutem com o corpo 
discente os Horários do 2º período letivo de 2020. 

18 a 07.08 Coordenadorias de Cursos inserem, no Sistema de Gestão Acadêmica – Siga, 
os docentes que ministrarão as disciplinas referentes ao 2º período letivo de 
2020 e Sistema de Recuperação. 

19 Último dia para inscrição de Estudante Intercambista para o 2º período letivo 
de 2020. 

20 Avaliação e discussão de cursos – Não haverá aula e as atividades serão 
voltadas à avaliação dos cursos nas unidades de origem e nas unidades que 
oferecem disciplinas de serviço, de forma complementar, em horários não 
coincidentes. 

21 Comissão Central de Graduação – CCG delibera sobre as propostas de 
alterações curriculares de Catálogos Vigentes a vigorarem a partir do 2º 
período letivo de 2020.  

25 Último dia para aplicação de Teste de Proficiência em disciplinas de línguas 
estrangeiras.  

26 Conselho Universitário - CONSU delibera sobre os processos físicos de 
criação/exclusão de habilitação/ênfase em cursos já existentes.  

29 Último dia para a Coordenadoria de Curso analisar o Plano de Estudo de 
Estudante Intercambista para o 2º período letivo de 2020. 
Último dia para as Coordenadorias de Cursos de Formação de Professores 
inserirem e aprovarem, nas Congregações, as propostas de elaboração do 
Catálogo dos Cursos de Graduação - 2021, no Siga. 
Último dia para as Coordenadorias de Cursos de Formação de Professores 
encaminharem à Comissão Permanente de Formação de Professores – 



CPFP, as propostas de elaboração do Catálogo dos Cursos de Graduação - 
2021, no Siga. 

Junho de 2020 
01 Último dia para entrada de resultados do Teste de Proficiência em disciplinas 

de línguas estrangeira, na WEB. 
Último dia para a Comissão Central de Graduação - CCG encaminhar à DAC 
as propostas de alterações curriculares de Catálogos Vigentes a vigorarem a 
partir do 2º Período letivo de 2020.  

01 a 08 Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP analisa as 
propostas de elaboração do Catálogo dos Cursos de Graduação - 2021. 

02 a 04 Ajustes dos horários das disciplinas de línguas estrangeiras após os 
resultados do Teste de Proficiência. 

05 Último dia para as Coordenadorias de Cursos divulgarem virtualmente e 
discutirem com o corpo discente os Horários do 2º período letivo de 2020. 
Último dia para as Coordenadorias de Cursos encaminharem à CCG 
solicitação de criação de disciplina AM ou alteração de projetos de 
disciplinas/turmas AM para oferecimento no 2º período letivo de 2020. 

11 a 13 Não haverá atividades.  
18 Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP delibera sobre 

as propostas de elaboração do Catálogo dos Cursos de Graduação - 2021. 
26 Último dia para a Comissão Permanente de Formação de Professores – CPFP 

inserir, no Sistema de Gestão Acadêmica - Siga, a Deliberação de elaboração 
do Catálogo dos Cursos de Graduação – 2021. 

29 Último dia para a Comissão Permanente de Formação de Professores – CPFP 
encaminhar, no Sistema de Gestão Acadêmica - Siga, para a DAC os 
processos de elaboração do Catálogo dos Cursos de Graduação – 2021. 
Último dia para as Coordenadorias de Cursos inserirem, no Sistema de 
Gestão Acadêmica - Siga, e aprovarem, nas Congregações as propostas de 
elaboração do Catálogo dos Cursos de Graduação para o ano de 2021, exceto 
alterações nas disciplinas de serviço. 

30 Último dia para as Coordenadorias de Cursos encaminharem para a DAC, no 
Sistema de Gestão Acadêmica - Siga, os processos digitais de elaboração do 
Catálogo dos Cursos de Graduação - 2021. 

Julho de 2020 
10 a 17 Inscrição para Teste de Proficiência, exceto para disciplinas de línguas 

estrangeiras, na WEB.  
10 a 22 Prazo para alunos do Programa de Apoio Acadêmico (PAA) incluirem plano 

de estudos de recuperação no Sistema de Gestão Acadêmica - Siga.   
15 Último dia para solicitação de Desistência de Matrícula em Disciplinas do 1º 

Período letivo de 2020, na WEB .  
15 a 27 Coordenadorias de Cursos analisam, no Sistema de Gestão Acadêmica - 

Siga, os planos de estudos de recuperação dos alunos do Programa de Apoio 
Acadêmico (PAA). 

20 Último dia para solicitação de Trancamento de Matrícula do 1º período letivo 
de 2020, na DAC, conforme Artigo 47 do Regimento  Geral de Graduação.  

21 a 29.08 Exames finais do 1º período letivo de 2020 e Turmas Especiais I e II. Os 
exames devem ser marcados observando no mínimo 6 dias a partir da 
publicação da nota/conceito. 
Aplicação do Teste de Proficiência, exceto para disciplinas de línguas 
estrangeiras.  

21 a 31.08 Prazo para entrada de Médias e Frequências do 1º período letivo de 2020 e 
Turmas Especiais I e II, na WEB.  
Prazo para entrada de resultados do Teste de Proficiência, exceto para 
disciplinas de línguas estrangeiras, na WEB.  

24 Último dia para as Coordenadorias de Cursos informarem à DAC a data da 
Colação de Grau do 1º período letivo de 2020.  



27 Último dia para as Coordenadorias de Cursos elaborarem os horários para o 
2º período letivo de 2020 e Sistema de Recuperação no Sistema de Gestão 
Acadêmica - Siga.  
Último dia para as Coordenadorias de Cursos encaminharem à DAC 
solicitação de oferecimento de disciplina/turma AM existente para o 2º período 
letivo de 2020. 

28 a 07.08 Prazo para os alunos do Programa de Apoio Acadêmico (PAA) adequarem 
seus planos de estudos de recuperação no Sistema de Gestão Acadêmica - 
Siga. 

28 a 14.08 Prazo para as Coordenadorias de Cursos analisarem e divulgarem suas 
conclusões, no Sistema de Gestão Acadêmica - Siga, sobre os planos de 
estudos de recuperação dos alunos do Programa de Apoio Acadêmico (PAA). 

Agosto de 2020 
05 Último dia para as Coordenadorias de Cursos solicitarem à DAC, por e-mail, 

emissão da Carta de Aceitação para estudante especial estrangeiro para o 2º 
período letivo de 2020.  

07 Último dia para as Coordenadorias de Cursos inserirem, no Sistema de 
Gestão Acadêmica – Siga, os docentes que ministrarão as disciplinas 
referentes ao 2º período letivo de 2020 e Sistema de Recuperação. 
Último dia para os alunos do Programa de Apoio Acadêmico (PAA) adequarem 
seus planos de estudos de recuperação no Sistema de Gestão Acadêmica - 
Siga. 

10 a 12 Coordenadorias de Cursos tomam conhecimento, no Sistema de Gestão 
Acadêmica – Siga, dos pareceres emitidos pela DAC nos processos digitais 
de elaboração do Catálogo dos Cursos de Graduação - 2021, a serem 
submetidos às subcomissões da CCG.  

10 a 14 Inscrição para o Remanejamento Interno e Complementação de Currículo de 
alunos formados pela Unicamp nos casos previstos no inciso II, alíneas a e b, 
do Artigo 8º do Regimento  Geral de Graduação, na WEB.  

12 DAC divulga na WEB o caderno de horários do 2º período letivo de 2020.  
13 a 18 Subcomissões da CCG emitem pareceres, no Sistema de Gestão Acadêmica 

– Siga, nos processos digitais de elaboração do Catálogo dos Cursos de 
Graduação - 2021.  
Dia 13.08 - 9h - Área de Ciências Tecnológicas 
Dia 14.08 - 9h - Área de Ciências Biológicas 
Dia 17.08 - 9h - Área de Ciências Humanas e Artes 
Dia 18.08 - 9h - Área de Ciências Exatas  

14 Último dia para as Coordenadorias de Cursos analisarem e divulgarem suas 
conclusões, no Sistema de Gestão Acadêmica - Siga, sobre os planos de 
estudos de recuperação dos alunos do Programa de Apoio Acadêmico (PAA). 

19 a 21 Coordenadorias de Cursos tomam conhecimento, no Sistema de Gestão 
Acadêmica – Siga, dos pareceres das subcomissões da CCG nos processos 
de elaboração do Catálogo dos Cursos de Graduação - 2021.  

19 a 01.09 Matrícula em disciplinas para o 2º período letivo de 2020, na WEB.  
Solicitação de Reingresso para o 2º período letivo de 2020 (artigo 8º, inciso IV 
do Regimento  Geral de Graduação), conforme orientação a ser divulgada no 
site da DAC.  

19 a 02.09 Coordenadorias de Cursos atuam nos pedidos de matrículas do 2º período 
letivo de 2020.  

19 a 18.09 Inscrição de Estudante Especial em disciplinas isoladas de graduação do 2º 
período letivo de 2020, na WEB.  

19 a 11.12 Trancamento de Matrícula do 2º período letivo de 2020, no e-DAC, conforme 
Artigo 47 do Regimento  Geral de Graduação.  

21 Último dia para solicitação de Aproveitamento de Estudos para alunos 
ingressantes  no ano de 2020.  

22 Término das aulas do 1º período letivo de 2020.  



26 Último dia para a DAC liberar para a CCG, no Sistema de Gestão Acadêmica 
- Siga, os processos de elaboração do Catálogo dos Cursos de Graduação - 
2021. 

29 Último dia para Exames finais do 1º período letivo de 2020 e Turmas Especiais 
I e II. Os exames devem ser marcados observando no mínimo 6 dias a partir 
da publicação da nota/conceito. 
Último dia para aplicação do Teste de Proficiência, exceto para disciplinas de 
línguas estrangeiras.  

31 Último dia para entrada de Médias e Frequências do 1º período letivo de 2020 
e Turmas Especiais I e II, na WEB. 
Último dia para entrada de resultados do Teste de Proficiência, exceto para 
disciplinas de línguas estrangeiras, na WEB.  

31 a 12.09 Período das atividades do Sistema de Recuperação das disciplinas oferecidas 
no 1º período letivo de 2020. 

31 a 14.09 Prazo para entrada das notas do Sistema de Recuperação das disciplinas 
oferecidas no 1º período letivo de 2020, na WEB.   

Setembro de 2020 
01 Último dia para matrícula em disciplinas para o 2º período letivo de 2020, 

Sistema de Recuperação e Turmas Especiais I e II, na WEB.  
Último dia para solicitação de Reingresso para o 2º período letivo de 2020 
(artigo 8º, inciso IV do Regimento  Geral de Graduação), conforme orientação 
a ser divulgada no site da DAC.  

02 Último dia para as Coordenadorias de Cursos atuarem nos pedidos de 
matrículas do 2º período letivo de 2020.  

03 DAC disponibiliza na WEB relatórios de matrícula do Sistema de 
Recuperação.  

07 Não haverá atividades.  
08 a 10 Coordenadorias de Cursos inserem no Sistema de Gestão Acadêmica - Siga 

os docentes que ministrarão as disciplinas abertas no período de Adequação 
de Matrículas do 2º período letivo de 2020.  

08 a 11 Coordenadorias de Cursos adequam as matrículas do 2º período letivo de 
2020.  

10 Deliberação da Comissão Central de Graduação - CCG sobre os processos 
de elaboração do Catálogo dos Cursos de Graduação - 2021. 

12 Último dia das atividades do Sistema de Recuperação das disciplinas 
oferecidas no 1º período letivo de 2020. 

14 Prova de Habilidades Específicas para candidatos ao Remanejamento 
Interno.  
Último dia para entrada das notas do Sistema de Recuperação das disciplinas 
oferecidas no 1º período letivo de 2020, na WEB.   

14 e 15 Não haverá atividades nos Campi de Limeira.  
15 DAC disponibiliza na WEB relatórios de matrícula e integralização curricular 

do 2º período letivo de 2020.  
Coordenadorias de Cursos informam à DAC, no Sistema de Gestão 
Acadêmica - Siga, os resultados das Provas de Habilidades Específicas dos 
candidatos ao Remanejamento Interno. 

16 Início das aulas do 2º período letivo de 2020 e Turmas Especiais I e II.  
Início das Colações de Grau  do 1º período letivo de 2020.  
Divulgação do resultado do Remanejamento Interno e Complementação de 
Currículo de alunos formados pela Unicamp nos casos previstos no inciso II, 
alíneas a e b, do Artigo 8º do Regimento  Geral de Graduação, na WEB.  

16 a 18 Alteração de matrícula em disciplina do 2º período letivo de 2020, na WEB.  
17 Matrícula em disciplinas dos candidatos aprovados no Remanejamento 

Interno e Complementação de Currículo de alunos formados pela Unicamp na 
WEB.  



17 a 22 Coordenadorias de Cursos atuam nos pedidos de Alteração de Matrícula do 
2º período letivo de 2020.  

18 Último dia para inscrição de Estudante Especial em disciplinas isoladas de 
graduação do 2º período letivo de 2020, na WEB.  

21 e 22 Coordenadorias de Cursos atuam nos pedidos de inscrição de estudante 
especial em disciplinas isoladas de graduação do 2º período letivo de 2020.  

22 Último dia para a Comissão Central de Graduação - CCG liberar para a DAC, 
no Sistema de Gestão Acadêmica - Siga, os processos digitais de elaboração 
do Catálogo dos Cursos de Graduação - 2021, com as respectivas 
deliberações. 

23 DAC disponibiliza na WEB relatórios de matrícula de estudante especial em 
disciplinas isoladas de graduação do 2º período letivo de 2020.  

23 a 19.11 Desistência de Matrícula em Disciplinas do 2º período letivo de 2020, na 
WEB.  

24 a 27.10 Coordenadorias de Cursos informam à DAC a data de Colação de Grau  do 2º 
período letivo de 2020.  

24 a 18.12 Coordenadorias de Cursos elaboram os horários para o 1º período letivo de 
2021, Sistema de Recuperação e disciplinas de Férias de Verão - 2021.  

28 a 30 Coordenadoria de Curso cadastra, no Sistema de Gestão Acadêmica - Siga, 
disciplinas conjunto a serem oferecidas em Teste de Proficiência de Língua 
Estrangeira. 

Outubro de 2020 
01 e 02 Prazo para a Coordenadoria de Curso atuar no pedido de matrícula em 

disciplina de Estudante Intercambista para o 2º período letivo de 2020. 
01 a 05 Coordenadoria de Curso cadastra, no Sistema de Gestão Acadêmica - Siga, 

o oferecimento das disciplinas de línguas estrangeiras a serem oferecidas em 
Teste de Proficiência. 

02 Último dia para as Coordenadorias de Cursos encaminharem à DAC as 
propostas de alterações curriculares de Catálogos Vigentes a vigorarem a 
partir do 1º período letivo de 2021.  

05 DAC disponibiliza na WEB Relatório Final de Matrícula para Estudante 
Intercambista do 2º período letivo de 2020. 

06 Último dia para as unidades de ensino solicitarem, no Sistema de Gestão 
Acadêmica – Siga, retificações de médias e frequências do 1º período letivo 
de 2020.  

07 Divulgação das disciplinas de línguas estrangeiras a serem oferecidas em 
Teste de Proficiência, na WEB.  

09 a 16 Inscrição para Teste de Proficiência, somente para disciplinas de línguas 
estrangeiras, na WEB. 

12 Não haverá atividades.  
13 a 19.11 Inscrição de Estudante Intercambista para o 1º período letivo de 2021. 
13 a 11.12 Prazo para a Coordenadoria de Curso analisar o Plano de Estudo de 

Estudante Intercambista para o 1º período letivo de 2021. 
15 Último dia para confirmação do Trancamento de Matrícula automático, 

referente ao 2º período letivo de 2020, conforme previsto no parágrafo 1º do 
artigo 34 do Regimento  Geral de Graduação.  

19 a 21 Ajustes das inscrições do Teste de Proficiência em disciplinas de línguas 
estrangeiras.  

21 a 23 Congresso de Iniciação Científica de 2020. 
Observação:  
No período em que estiver sendo realizado o congresso os alunos que 
participarem do evento estarão dispensados das aulas. 

23 Último dia para as Coordenadorias de Cursos encaminharem à CCG 
solicitação de criação de disciplina AM ou alteração de projetos de 
disciplinas/turmas AM para oferecimento no 1º período letivo de 2021. 



Divulgação do resultado das inscrições para o Teste de Proficiência em 
disciplinas de línguas estrangeiras, na WEB.  
Coordenadorias de Cursos iniciam estudos de propostas para elaboração do 
Catálogo dos Cursos de Graduação – 2022.  

27 Último dia para as Coordenadorias de Cursos informarem à DAC a data da 
Colação de Grau  do 2º período letivo de 2020.  

28 Não haverá atividades.  
29 a 01.12 Aplicação do Teste de Proficiência em disciplinas de línguas estrangeiras, 

conforme horários estabelecidos pelo Centro de Ensino de Línguas.  
29 a 10.12 Prazo para entrada de resultados do Teste de Proficiência em disciplinas de 

línguas estrangeiras, na WEB.  
Novembro de 2020  
02 Não haverá atividades.  
03 a 05 Coordenadorias de Cursos tomam conhecimento dos pareceres emitidos pela 

DAC nas propostas de alterações curriculares de Catálogos Vigentes a 
vigorarem a partir do 1º período letivo de 2021.  

03 a 27 Coordenadorias de Cursos afixam e discutem com o corpo discente os 
horários do 1º período letivo de 2021. 

03 a 06.01 Coordenadorias de Cursos inserem no Sistema de Gestão Acadêmica - Siga 
os docentes que ministrarão as disciplinas referentes ao 1º período letivo de 
2021, Sistema de Recuperão e Férias de Verão – 2021. 

06 DAC divulga na WEB o Catálogo dos Cursos de Graduação para o ano de 
2021.  

09 a 12 Subcomissões da CCG emitem pareceres nas propostas de alterações 
curriculares de Catálogos Vigentes a vigorarem a partir do 1º período letivo de 
2021. Todas as reuniões serão realizadas às 9 horas, conforme abaixo: 
Dia 09 - 9h - Área de Ciências Tecnológicas 
Dia 10 - 9h - Área de Ciências Biológicas 
Dia 11 - 9h - Área de Ciências Humanas e Artes 
Dia 12 - 9h - Área de Ciências Exatas  

16 a 18 Coordenadorias de Cursos tomam conhecimento dos pareceres das 
Subcomissões da CCG nas propostas de alterações curriculares de Catálogos 
Vigentes a vigorarem a partir do 1º período letivo de 2021.  

19 Último dia para Desistência de Matrícula em Disciplinas do 2º período letivo 
de 2020, na WEB.  
Último dia para inscrição de Estudante Intercambista para o 1º período letivo 
de 2021. 

23 Último dia para a DAC encaminhar à CCG as propostas de alterações 
curriculares de Catálogos Vigentes a vigorarem a partir do 1º período letivo de 
2021. 

23 a 09.12 Prazo para os alunos do Programa de Apoio Acadêmico (PAA) incluirem plano 
de estudos de recuperação no Sistema de Gestão Acadêmica - Siga.   

25 Avaliação e discussão de cursos – Não haverá aula e as atividades serão 
voltadas à avaliação dos cursos nas unidades de origem e nas unidades que 
oferecem disciplinas de serviço, de forma complementar, em horários não 
coincidentes. 

25 a 17.12 Prazo para as Coordenadorias de Cursos analisarem, no Sistema de Gestão 
Acadêmica - Siga, os planos de estudos de recuperação dos alunos do 
Programa de Apoio Acadêmico (PAA). 

Dezembro de 2020  
07 e 08 Não haverá atividades nos Campi de Campinas e Piracicaba. 
09 Último dia para os alunos do Programa de Apoio Acadêmico (PAA) incluirem 

plano de estudos de recuperação no Sistema de Gestão Acadêmica - Siga.   
10 Comissão Central de Graduação – CCG delibera sobre as propostas de 

alterações curriculares de Catálogos Vigentes a vigorarem a partir do 1º 
período letivo de 2021.  



11 Último dia para Trancamento de Matrícula do 2º período letivo de 2020, e-
DAC, conforme Artigo 47 do Regimento Geral de Graduação.  
Último dia para a Coordenadoria de Curso analisar o Plano de Estudo de 
Estudante Intercambista para o 1º período letivo de 2021. 

17 Último dia para as Coordenadorias de Cursos analisarem, no Sistema de 
Gestão Acadêmica - Siga, os planos de estudos de recuperação dos alunos 
do Programa de Apoio Acadêmico (PAA). 
Último dia para a Comissão Central de Graduação - CCG encaminhar à 
DAC  as propostas de alterações curriculares de Catálogos Vigentes a 
vigorarem a partir do 1º Período letivo de 2021.  

18 Último dia para as Coordenadorias de Cursos elaboram os horários para o 1º 
período letivo de 2021, Sistema de Recuperação e disciplinas de Férias de 
Verão - 2021.  
Último dia para as Coordenadorias de Cursos encaminharem à DAC 
solicitação de oferecimento de disciplina/turma AM existente para o 1º período 
letivo de 2021. 

18 a 08.01 Prazo para os alunos do Programa de Apoio Acadêmico (PAA) adequarem 
seus planos de estudos de recuperação no Sistema de Gestão Acadêmica - 
Siga. 

18 a 15.01 Prazo para as Coordenadorias de Cursos analisarem e divulgarem suas 
conclusões, no Sistema de Gestão Acadêmica - Siga, sobre os planos de 
estudos de recuperação dos alunos do Programa de Apoio Acadêmico (PAA). 

21 a 23 Coordenadorias de Cursos cadastram, no Sistema de Gestão Acadêmica - 
Siga, disciplinas conjunto a serem oferecidas em Teste de Proficiência, exceto 
disciplinas de Línguas Estrangeira. 

24 a 31 Não haverá atividades.  
Janeiro de 2021  
01 Confraternização Universal.  
04 a 06 Coordenadorias de Cursos cadastram, no Sistema de Gestão Acadêimca - 

Siga, o oferecimento das disciplinas a serem oferecidas em Teste de 
Proficiência, exceto disciplinas de línguas estrangeiras. 

06 Último dia para as Coordenadorias de Cursos inserirem no Sistema de Gestão 
Acadêmica - Siga os docentes que ministrarão as disciplinas referentes ao 1º 
período letivo de 2021, Sistema de Recuperação e Férias de Verão. 

08 Último dia para os alunos do Programa de Apoio Acadêmico (PAA) adequarem 
seus planos de estudos de recuperação no Sistema de Gestão Acadêmica - 
Siga. 
Divulgação das disciplinas a serem oferecidas em Teste de Proficiência, 
exceto disciplinas de línguas estrangeiras, na WEB.  

11 a 15 Inscrição para Teste de Proficiência, exceto para disciplinas de línguas 
estrangeiras, na WEB.  

13 DAC divulga na WEB o Caderno de Horários do 1º período letivo de 2021.  
15 Último dia para as Coordenadorias de Cursos analisarem e divulgarem suas 

conclusões, no Sistema de Gestão Acadêmica - Siga, sobre os planos de 
estudos de recuperação dos alunos do Programa de Apoio Acadêmico (PAA). 

19 Término das aulas do 2º período letivo de 2020.  
20 Início do prazo para solicitação de Trancamento de Matrícula do 1º período 

letivo de 2021, no e-DAC, conforme Artigo 47 do Regimento  Geral de 
Graduação.  

20 a 26 Exames finais do 2º período letivo de 2020 e Turmas Especiais I e II.  
Aplicação de Teste de Proficiência, exceto para disciplinas de línguas 
estrangeiras.  

20 a 28 Prazo para entrada de médias e frequências do 2º período letivo de 2020 e 
Turmas Especiais I e II, na WEB.  
Prazo para entrada de resultados do Teste de Proficiência, exceto para 
disciplinas de línguas estrangeiras, na WEB.  



20 a 29 Matrícula em disciplinas para o 1º período letivo de 2021, Sistema de 
Recuperação e Turmas Especiais I e II, na WEB.   
Solicitação de Reingresso para o 1º período letivo de 2021 (artigo 8º, inciso IV 
do Regimento  Geral de Graduação), na DAC.  

20 a 01.02 Coordenadorias de Cursos atuam nos pedidos de matrículas em disciplinas 
do 1º período letivo de 2021.  

20 a 16.03 Inscrição de Estudante Especial em disciplinas isoladas de graduação para o 
1º período letivo de 2021, na WEB.  

26 Último dia para Aplicação do Teste de Proficiência em disciplinas de línguas 
estrangeiras, conforme horários estabelecidos pelo Centro de Ensino de 
Línguas.  

27 a 29 Matrícula em disciplinas para o período de Férias de Verão - 2021, na WEB.  
27 a 27.02 Período das atividades do Sistema de Recuperação das disciplinas oferecidas 

no 2º período letivo de 2020.  
27 a 02.03 Prazo para entrada das notas do Sistema de Recuperação das disciplinas 

oferecidas no 2º período letivo de 2020, na WEB.  
29 Último dia para as Coordenadorias de Cursos solicitarem à DAC, por e-mail, 

emissão da Carta de Aceitação para estudante especial estrangeiro para o 1º 
período letivo de 2021.  

Fevereiro de 2021 
01 Início das aulas das disciplinas de clínica da Faculdade de Odontologia de 

Piracicaba. 
Início das aulas das disciplinas de estágio do Curso de Fonoaudiologia. 
Último dia para as Coordenadorias de Cursos atuarem nos pedidos de 
matrículas em disciplinas do 1º período letivo de 2021.  

03 e 04 Coordenadorias de Cursos adequam matrículas do período de Férias de 
Verão - 2021.  

05 DAC disponibiliza na WEB relatórios de matrícula do período de Férias de 
Verão - 2021.  
Início das aulas do período de Férias de Verão - 2021. 
Início das Colações de Grau do 2º período letivo de 2020.  
Último dia para entrada de resultados do Teste de Proficiência em disciplinas 
de línguas estrangeiras, na WEB.  

05 a 10.03 Prazo para entrada de médias e frequências das disciplinas do período de 
Férias de Verão - 2021, na WEB.  

08 a 10 Coordenadorias de Cursos inserem no Sistema de Gestão Acadêmica - Siga 
a relação dos docentes que ministrarão as disciplinas abertas no período de 
Adequação de Matrículas do 1º período letivo de 2021.  

08 a 11 Coordenadorias de Cursos adequam matrículas do 1º período letivo de 2021.  
13 a 17 Não haverá atividades.  
19 DAC disponibiliza na WEB relatórios de matrícula e integralização curricular 

do 1º período letivo de 2021.  
27 Último dia das atividades do Sistema de Recuperação das disciplinas 

oferecidas no 2º período letivo de 2020.  
Março de 2021 
02 Último dia para entrada das notas do Sistema de Recuperação das disciplinas 

oferecidas no 2º período letivo de 2020, na WEB.  
06 Término das aulas do período de Férias de Verão - 2021.  
08 e 09 Exames finais do período de Férias de Verão - 2021.  
10 Último dia para entrada de médias e frequências das disciplinas do período de 

Férias de Verão - 2021, na WEB.  
14 a 16 Alteração de Matrícula em disciplina do 1º período letivo de 2021, na WEB.  
15 Início das aulas do 1º período letivo de 2021 e Turmas Especiais I e II.  
15 a 18 Coordenadorias de Cursos atuam nos pedidos de Alteração de Matrícula do 

1º período letivo de 2021.  



16 Último dia para inscrição de Estudante Especial em disciplinas isoladas de 
graduação do 1º período letivo de 2021, na WEB.  

17 e 18 Coordenadorias de Cursos atuam nos pedidos de inscrição de Estudante 
Especial em disciplinas isoladas de graduação do 1º período letivo de 2021.  

19 DAC disponibiliza na WEB relatórios de matrícula de estudante especial em 
disciplinas isoladas de graduação do 1º período letivo de 2021.  

29 e 30 Prazo para a Coordenadoria de Curso atuar no pedido de matrícula em 
disciplina de Estudante Intercambista para o 1º período letivo de 2021. 

31 DAC disponibiliza na WEB Relatório Final de Matrícula para Estudante 
Intercambista do 1º período letivo de 2021. 

Abril de 2021 
05 Último dia para as unidades de ensino solicitarem, no Sistema de Gestão 

Acadêmica – Siga, retificações de médias e frequências do 2º período letivo 
de 2020.  

14 Último dia para confirmação do Trancamento de Matrícula automático 
referente ao 1º período letivo de 2021, no e-DAC, conforme previsto no 
parágrafo 1º do artigo 34 do Regimento  Geral de Graduação.  

 


