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PRIMEIRO SEMESTRE
Fevereiro
22

Último dia para vinculação, via SIG, de docentes às ofertas de 2019/1, pelas
Secretarias de Departamentos

25 a 27

Período para inscrição, na PRG, em disciplina isolada para 2019/1

25 a 27

Etapa 1 - Criação do horário pessoal - solicitação de matrícula em disciplinas obrigatórias e/ou eletivas, via SIG, para 2019/1

28

Resultado, via SIG, da Etapa 1 de matrícula em disciplinas para 2019/1

Março
1a6
1 a 23

Etapa 2 - Ajuste de horário pessoal (vagas remanescentes) - solicitação de
matrícula em disciplinas obrigatórias e/ou eletivas, via SIG, para 2019/1
Período para os docentes cadastrarem, no SIG, plano de curso das disciplinas de 2019/1

7

Criação, pela DIRED, das salas virtuais para todas as disciplinas de 2019/1 no
Campus Virtual

7

Resultado, via SIG, da Etapa 2 de matrícula em disciplinas para 2019/1

8 a 10

Etapa 3 - Ajuste de horário pessoal (vagas remanescentes) - solicitação de
matrícula em disciplinas obrigatórias e/ou eletivas, via SIG, para 2019/1

11

Resultado, via SIG, da Etapa 3 de matrícula em disciplinas para 2019/1

11

INÍCIO DO PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2019

11

Matrícula automática, pela DIRED, dos estudantes nas salas do Campus
Virtual - 2019/1

11 a 15

Período para as Chefias de Departamento enviarem à DPGA solicitação de
cancelamento de disciplinas eletivas com número inferior a cinco estudantes
matriculados

12

Início do período para solicitar, via SIG, cancelamento para 2019/1 de disciplinas obrigatórias e optativas

18 a 20

Período para solicitar, na Reitoria, colação de grau em sessão especial do dia
28/3/19. Nos termos do Art. 103 da Resolução CEPE 042/2007

29

1

Prazo final para correção de notas e/ou conceitos de 2018/2, conforme previsto na Portaria PRG nº 368/2018
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Abril
1a9

Período para solicitação de Exame de Suficiência, para 2019/1, em requerimento específico na DPGA

2

Término do período para solicitar, via SIG, cancelamento para 2019/1 de disciplinas obrigatórias e optativas

3e4

Etapa 4 - Matrícula extraordinária (vagas remanescentes) - solicitação de
matrícula em disciplinas obrigatórias, eletivas e/ou optativas, via SIG, para
2019/1

5

Resultado, via SIG, da Etapa 4 de matrícula em disciplinas para 2019/1

5

Último dia para os docentes cadastrarem no SIG as propostas de alterações
de conteúdos programáticos e ementas de disciplinas para 2019/2

5

Último dia para os Colegiados de Cursos enviarem, à Dade, propostas de
alterações curriculares para vigência a partir de 2020/1

8 a 10

Período para solicitar, na Reitoria, colação de grau em sessão especial do dia
25/4/19. Nos termos do Art. 103 da Resolução CEPE 042/2007

8

Último dia para alteração, pela DPGA, de salas de aula em função do resultado do processo de matrícula em disciplinas no SIG

9

Dia para o estudante verificar, no SIG, seu horário definitivo de 2019/1

9 e 10
15

Período para matrícula, na DRCA, em disciplina isolada para 2019/1
Previsão de Publicação, na página da DIPS, do Edital para preenchimento de
vagas ociosas pelos processos de Mudança Interna de Curso, Transferência
Externa e Obtenção de Novo Título para 2019/2 (se houver vagas)

16 e 17

Divulgação, via SIPAC, do resultado preliminar de solicitação de Exame de
suficiência, para 2019/1

22

Início do período para entrega, na DPGA, de certificados para equivalência
em atividades acadêmicas

22 e 23

Período para interposição de recurso, na DPGA, contra o resultado preliminar de solicitação de Exame de suficiência, para 2019/1

25

Início do período para estudantes da UFLA solicitarem, na DPGA, mobilidade
acadêmica para 2019/2

26

Divulgação, via SIPAC, do resultado final de solicitação de Exame de suficiência, para 2019/1

29 e 30

2

Envio de Memorando Eletrônico pela DPGA encaminhando os processos de
Exame de Suficiência aos Departamentos
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Maio
1 a 31

Período para que os Departamentos providenciem a designação de banca,
aplicação e correção da avaliação e encaminhamento à DRCA do resultado
das avaliações de Exame de Suficiência para 2019/1

6a8

Período para solicitar, na Reitoria, colação de grau em sessão especial do dia
23/5/19. Nos termos do Art. 103 da Resolução CEPE 042/2007

11

Término do período para estudantes da UFLA solicitarem, na DPGA, mobilidade acadêmica para 2019/2

17

Divulgação, pela DPGA, no site da PRG da lista de formandos aptos a concorrer ao mérito acadêmico 2019/1

20

Último dia para lançamento, pelos docentes, dos conceitos e notas no SIG
das disciplinas oferecidas no 1º bimestre de 2019/1

22

Último dia para entrega, pelas Secretarias dos Departamentos, de diários de
classe das disciplinas oferecidas no 1º bimestre de 2019/1 à DRCA

27 a 31

Período de entrega, na DPGA, pelos formandos de graduação 2019/1, do
Memorial Acadêmico da Graduação, previsto no Art.5º da Resolução CEPE
311/2016 - Mérito acadêmico

Junho
3a5

Período para solicitar, na Reitoria, colação de grau em sessão especial do dia
18/06/2019. Nos termos do Art. 103 da Resolução CEPE 042/2007

10

Data em que se completam 75% dos dias letivos de 2019/1

10

Início do período para escolha do curso predileto
(Exclusivo para estudantes de ABI - Engenharias)

24 a 28

Período para solicitar, na DRCA, Colação de Grau em sessão oficial do dia
23/8/19 - Formandos graduação presencial - 2019/1

Julho
1a3
1 a 10

3

Período para solicitar, na Reitoria, colação de grau em sessão especial do dia
18/07/19. Nos termos do Art. 103 da Resolução CEPE 042/2007
Período para solicitar, na PRG, dilação de prazo para integralização curricular, para matrícula no 2º período letivo de 2019
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Julho
10

Término do período para escolha do curso predileto
(Exclusivo para estudantes de ABI - Engenharias)

10

Último dia para solicitar, na DRCA, trancamento geral de matrícula para
2019/1

10

Último dia para solicitar, na PRG, reintegração ao curso para 2019/1

10

Último dia para entrega, na DPGA, de certificados para equivalência em atividades acadêmicas

10

TÉRMINO DO PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2019

13

Último dia para lançamento, pelos docentes, dos conceitos e notas no SIG
das disciplinas oferecidas no 2º bimestre de 2019/1

13

Último dia para lançamento, pelos docentes, de notas no SIG de 2019/1

16

Último dia para entrega, pelas Secretarias dos Departamentos, de diários de
classe das disciplinas oferecidas no 2º bimestre de 2019/1 à DRCA

16

Último dia para entrega, pelas Secretarias dos Departamentos, de diários de
classe de 2019/1 à DRCA

Agosto
5
19

4

Último dia para envio, pela DPGA, à Coordenadoria de Cerimonial da classificação dos estudantes do Mérito Acadêmico - Formandos 2019/1
Previsão de ensaio Geral de Colação de Grau - Formandos graduação presencial 2019/1
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SEGUNDO SEMESTRE
Julho
31

Último dia para vinculação, via SIG, de docentes às ofertas de 2019/2, pelas
Secretarias de Departamentos

Agosto
1 a 24
2a4

Período para inscrição, na PRG, em disciplina isolada para 2019/2

2a4

Etapa 1 - Criação do horário pessoal - solicitação de matrícula em disciplinas obrigatórias e/ou eletivas, via SIG, para 2019/2

5
6e7

Resultado, via SIG, da Etapa 1 de matrícula em disciplinas para 2019/2
Etapa 2 - Ajuste de horário pessoal (vagas remanescentes) - solicitação de
matrícula em disciplinas obrigatórias e/ou eletivas, via SIG, para 2019/2

8

Resultado, via SIG, da Etapa 2 de matrícula em disciplinas para 2019/2

9

Criação, pela DIRED, das salas virtuais para todas as disciplinas de 2019/2 no
Campus Virtual

9 a 11

Etapa 3 - Ajuste de horário pessoal (vagas remanescentes) - solicitação de
matrícula em disciplinas obrigatórias e/ou eletivas, via SIG, para 2019/1

12

Resultado, via SIG, da Etapa 3 de matrícula em disciplinas para 2019/1

12

INÍCIO DO SEGUNDO PERÍODO LETIVO DE 2019

12

Matrícula automática, pela DIRED, dos estudantes nas salas do Campus
Virtual - 2019/2

12 a 16

5

Período para os docentes cadastrarem, no SIG, plano de curso das disciplinas de 2019/2

Período para as Chefias de Departamento enviarem à PRG solicitação de
cancelamento de disciplinas eletivas com número inferior a cinco estudantes
matriculados

13

Início do período para solicitar, via SIG, cancelamento para 2019/2 de disciplinas obrigatórias e optativas

20

Previsão de ensaio Geral de Colação de Grau - Formandos graduação presencial 2019/1

30

Início da Semana de Ciência, Cultura e Arte - UFLA 111 anos

Cronograma Acadêmico 2019
UFLA - Graduação Presencial

prg.ufla.br

Universidade Federal de Lavras
Pró-Reitoria de Graduação

CRONOGRAMA ACADÊMICO

Diretoria de Planejamento e Gestão Acadêmica

2019

Agosto
30

Prazo final para correção de notas e/ou conceitos de 2019/1, conforme previsto na Portaria PRG nº 368/2018

Setembro
2 a 10
3
4e5

Período para solicitação de Exame de Suficiência, para 2019/2, em requerimento específico na DPGA
Término do período para solicitar, via SIG, cancelamento para 2019/2 de disciplinas obrigatórias e optativas
Etapa 4 - Matrícula extraordinária (vagas remanescentes) - solicitação de
matrícula em disciplinas obrigatórias, eletivas e/ou optativas, via SIG, para
2019/2

6

Resultado, via SIG, da Etapa 4 de matrícula em disciplinas para 2019/2

6

Último dia para os Colegiados de Cursos enviarem, à Dade, propostas de
alterações curriculares para vigência a partir de 2020/2

6

Último dia para os docentes cadastrarem no SIG as propostas de alterações
de conteúdos programáticos e ementas de disciplinas para o 2020/1

6

Encontro anual de egressos

7

Término da Semana de Ciência, Cultura e Arte - UFLA 111 anos

9

Último dia para alteração, pela DPGA, de salas de aula em função do resultado do processo de matrícula em disciplinas no SIG

10
9 a 11
10 e 11
16

Dia para o estudante verificar, no SIG, seu horário definitivo de 2019/2
Período para solicitar, na Reitoria, colação de grau em sessão especial do dia
26/9/19. Nos termos do Art. 103 da Resolução CEPE 042/2007
Período para matrícula, na DRCA, em disciplina isolada para 2019/2
Previsão de Publicação, na página da DIPS, do Edital para preenchimento de
vagas ociosas pelos processos de Mudança Interna de Curso, Transferência
Externa e Obtenção de Novo Título para 2020/1 (se houver vagas)

17 e 18

Divulgação, via SIPAC, do resultado preliminar de solicitação de Exame de
suficiência, para 2019/2

19 e 20

Período para interposição de recurso, na DPGA, contra o resultado preliminar de solicitação de Exame de suficiência, para 2019/2

6
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Setembro
23

Início do período para entrega de certificados para equivalência em atividades acadêmicas, na DPGA.

23

Início do período para estudantes da UFLA solicitarem mobilidade acadêmica para 2020/1

25

Divulgação, via SIPAC, do resultado final de solicitação de Exame de suficiência, para 2019/2

26 e 27

Envio de Memorando Eletrônico pela DPGA encaminhando os processos de
Exame de Suficiência aos Departamentos

30

Início do período para que os Departamentos providenciem a designação
de banca, aplicação e correção da avaliação e encaminhamento à DRCA do
resultado das avaliações de Exame de Suficiência para 2019/2

Outubro
7a9

Período para solicitar, na Reitoria, colação de grau em sessão especial do dia
24/10/19. Nos termos do Art. 103 da Resolução CEPE 042/2007

4

Término do período para estudantes da UFLA solicitarem mobilidade acadêmica para 2020/1

18

Divulgação, pela DPGA, no site da PRG da lista de formandos aptos a concorrer ao mérito acadêmico 2019/2

21

Último dia para lançamento, pelos docentes, dos conceitos e notas no SIG
das disciplinas oferecidas no 1º bimestre de 2019/2

23

Último dia para entrega, pelas Secretarias dos Departamentos, de diários de
classe das disciplinas oferecidas no 1º bimestre de 2019/2 à DRCA

28

Início do período de entrega, na DPGA, pelos formandos de graduação 2019/2, do Memorial Acadêmico da Graduação, previsto no Art.5º da
Resolução CEPE 311/2016 - Mérito acadêmico

Novembro
1

7

Término do período de entrega, na DPGA, pelos formandos de graduação 2019/2, do Memorial Acadêmico da Graduação, previsto no Art.5º da
Resolução CEPE 311/2016 - Mérito acadêmico
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Novembro
4
4a6

Término do período para que os Departamentos providenciem a portaria de
designação de banca, aplicação e correção da avaliação e encaminhamento
à DRCA do resultado das avaliações de Exame de Suficiência para 2019/2
Período para solicitar, na Reitoria, colação de grau em sessão especial do dia
21/11/2019. Nos termos do Art. 103 da Resolução CEPE 042/2007

11

Data em que se completam 75% dos dias letivos de 2019/2

18

Início do período para escolha do curso predileto
(Exclusivo para estudantes de ABI - Engenharias)

Dezembro

8

2a6

Período para solicitar, na DRCA, Colação de Grau em sessão oficial do dia
7/2/2020 - Formandos graduação presencial - 2019/2

2 a 18

Período para solicitar, na PRG, dilação de prazo para integralização curricular, para matrícula em 2020/1

18

Término do período para escolha do curso predileto
(Exclusivo para estudantes de ABI - Engenharias)

18

Último dia para solicitar, na DRCA, trancamento geral de matrícula para
2019/2

18

Último dia para solicitar, na PRG, reintegração ao curso para 2019/2

18

Último dia para entrega, na DPGA, de certificados para equivalência em atividades acadêmicas

18

TÉRMINO DO SEGUNDO PERÍODO LETIVO DE 2019

20

Último dia para lançamento, pelos docentes, dos conceitos e notas no SIG
das disciplinas oferecidas no 2º bimestre de 2019/2

20

Último dia para lançamento, pelos docentes, de notas no SIG de 2019/2

24

Último dia para entrega, pelas Secretarias dos Departamentos, de diários de
classe das disciplinas oferecidas no 2º bimestre de 2019/2 à DRCA

24

Último dia para entrega, pelas Secretarias dos Departamentos, de diários de
classe de 2019/2 à DRCA
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Janeiro 2020
22

Último dia para envio, pela DPGA, à Coordenadoria de Cerimonial da classificação dos estudantes do Mérito Acadêmico - Formandos 2019/2

Fevereiro 2020
4

9

Previsão de ensaio Geral de Colação de Grau - Formandos graduação presencial - 2019/2
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