Este boletim tem por objetivo informar aos novos alunos da COPPE assuntos de
seu interesse, bem como complementar as informações da página: www.coppe.
ufrj.br, além daquelas específicas de cada Programa, divulgadas pelas respectivas
Coordenações.
Os Programas e suas Coordenações são as unidades acadêmico- administrativas
básicas, às quais os estudantes devem se reportar em primeira instância. Assim,
questões sobre procedimentos de matrícula, elenco de disciplinas oferecidas e
organização dos estudos, avaliação e distribuição de bolsas de demanda social
(CAPES ou CNPq) devem ser obtidas junto aos Coordenadores e às Secretarias
Acadêmicas dos Programas.

| Aos novos alunos
Prezados Alunos
Bem vindos à COPPE!
Fundada em 1963, pelo engenheiro Alberto Luiz Coimbra, a Coppe/UFRJ nasceu
disposta a ser um sopro de renovação na universidade brasileira e a contribuir
para o desenvolvimento do país. Apoiada em três pilares – excelência acadêmica,
dedicação exclusiva de professores e alunos e aproximação com a sociedade –, a
Coppe ajudou a criar a pós-graduação no Brasil e tornou-se, em pouco mais que
cinco décadas, o maior centro de ensino e pesquisa em engenharia da América
Latina. Com seus padrões de qualidade, inspirou universidades e institutos de
pesquisa em todo o país, que passaram a adotar o seu modelo como referência.
Hoje, com 13 programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado),
destaca-se entre as instituições de pós-graduação, com 70% de seus cursos de
mestrado e doutorado avaliados com conceitos de excelência internacional (6 e
7), atribuídos pela Capes a cursos com desempenho equivalente aos dos mais
importantes centros de ensino e pesquisa do mundo.
Na última avaliação, três programas conquistaram o conceito 7 e seis receberam
conceito 6.
A Coppe já formou mais de 17 mil mestres e doutores. Dispõe de mais de 167
laboratórios que formam o maior complexo laboratorial da América do Sul na área
de engenharia.
Academia e sociedade
Pioneira na aproximação da academia com a sociedade, a Coppe transforma conhecimento em riqueza para o país. Um exemplo é sua intensa participação no
desenvolvimento de tecnologias para a indústria do petróleo, que contribuiu para
tornar o Brasil líder na exploração e produção de óleo e gás em águas profundas.
Sua histórica parceria com a Petrobras é uma referência mundial de caso de sucesso entre empresa e universidade.
Para superar desafios, viabilizando o desenvolvimento de novos métodos e técnicas na área das Engenharias, a diretoria da Coppe tem firmado parcerias e
convênios com grandes empresas, nacionais e estrangeiras. Estimulou ainda a
criação do Parque Tecnológico da UFRJ, que reúne centros de pesquisa de grandes empresas: dentre as quais, BG, Schlumberger, Baker & Hughes, Halliburton,
Technip-FMC, L´Oreal, Ambev, Dell EMC, CEPEL, CENPES, CETEM, além de laboratórios, entre eles o LabOceano da Coppe – a primeira edificação construída no
parque –, que possui um dos mais profundos tanques do mundo para simulação
de condições do mar.
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Conta com uma Incubadora de Empresas de Base Tecnológica que já graduou 69
empresas e mantém outras 30 como residentes, gerando mais de 1,2 mil postos
de trabalho. A maioria delas foi criada por pesquisadores e alunos oriundos da
nossa instituição.
A Coppe também foi pioneira ao colocar a engenharia e suas tecnologias a serviço do combate à pobreza e às desigualdades sociais, tendo criado, em 1995, a
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, que, desde então, já graduou
mais de cem cooperativas. Seu modelo tornou-se referência e vem sendo replicado em vários estados brasileiros e em outros países.
No cenário internacional, possui projetos em cooperação com as mais impor- tantes e reconhecidas instituições científicas e tecnológicas. Muitos de seus docentes
integram comitês e entidades de pesquisa de vários países e de órgãos multilaterais, como o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU.
Desde 2009, possui uma parceria com a Universidade de Tsinghua, na China, que
resultou na criação do Centro China – Brasil de Mudança Climática e Tecnologias
Inovadoras para Energia.
Vida Acadêmica
Esta publicação tem por objetivo fornecer as principais informações gerais sobre
a instituição. A Secretaria do seu Programa poderá lhes prover informações adicionais. O site da Coppe traz, sobretudo na seção ”Vida Acadêmica”, diversas
informações que serão importantes ao longo de seu vínculo conosco.
Recomendamos, principalmente, que os alunos procurem se informar sobre as
normas acadêmicas, na página: http://www.coppe.ufrj.br/ensino/cpgp.html. E
no Facebook: Coppe UFRJ. Caso queiram contatar diretamente a Diretoria Acadêmica, utilizem o correio eletrônico: subdirac@adc.coppe.ufrj.br. As principais
notícias sobre a Coppe e sua produção científica, podem ser acompanhadas no
Planeta Coppe Notícias: https://coppe.ufrj.br/pt-br/node/3464 e no Facebook:
Coppe UFRJ (@coppe).
Sugerimos, também, que procurem se informar sobre a representação de alunos
em seu Programa, para que por meio dela suas críticas e sugestões sejam devidamente encaminhadas aos Colegiados competentes.
Esperamos que juntos, alunos, professores e funcionários técnicos e administrativos, cientes de nossas responsabilidades, possamos desenvolver com determinação, eficiência e harmonia os nossos objetivos no ensino e na pesquisa.
Sucesso em suas atividades na Coppe!
Diretoria da COPPE
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Universidade Federal
do Rio de Janeiro

Reitora
Denise Pires de Carvalho
Vice-Reitor
Carlos Frederico Leão Rocha
Pró-reitora de Graduação PR1
Gisele Viana Pires
Pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa PR2
Denise Maria Guimarães Freire
Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento PR3
Eduardo Raupp de Vargas
Pró-reitora de Pessoal PR4
Luzia da Conceição de Araujo Marques
Pró-reitora de Extensão PR5
Ivana Bentes Oliveira
Pró-reitor de Gestão e Governança PR6
André Esteves da Silva
Pró-reitor de Políticas Estudantis PR7
Roberto Vieira
Decano do Centro de Tecnologia
Walter Issamu Suemitsu

COPPE

instituto Alberto Luiz Coimbra
de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

Diretor
Romildo Dias Toledo
Vice-Diretora
Suzana Kahn Ribeiro
Diretora de Assuntos Acadêmicos
Lavinia Maria Sanábio Alves Borges
Diretor Adjunto de Assuntos Acadêmicos
Marcello Luiz Rodrigues de campos
Diretor de Planejamento, Administração
e Desenvolvimento Institucional
Ericksson Almendra
Diretora Adjunta de Pessoas
Vanda Borges de Souza
Diretora de Tecnologia e Inovação
Angela Maria Cohen Uller
Diretor Executivo da Fundação Coppetec
Fernando Peregrino
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PROGRAMAS DE ENGENHARIA

Biomédica | Bloco H sala 327 | tel. 3938-8631
Coordenador - Luciano Luporini Menegaldo
Civil | Bloco B sala 101 | tel. 3938-8461
Coordenador - Maurício Ehrlich
Elétrica | Bloco H sala 321 | tel. 3938-8626
Coordenador - Antonio Carlos Siqueira de Lima
Mecânica | Bloco G sala 204 | tel. 3938-8367
Coordenador - Marcelo José Colaço
Metalúrgica e de Materiais | Bloco F sala 210 | tel. 3938-8500
Coordenadora - Gabriela Ribeiro Pereira
de Nanotecnologia | Bloco I sala 127 A | tel. 3938-8000
Coordenador - Dilson Silva dos Santos
Nuclear | Bloco G sala 206 | tel. 3938-8410
Coordenador - Inayá Corrêa Barbosa Lima
Oceânica | Bloco C sala 203 | tel. 3938-8730
Coordenador - Jean David Job Emmanuel Marie Caprace
de Produção | Bloco F sala 103 | tel. 3938-7046
Coordenador - Francisco José de Castro Moura Duarte
Química | Bloco G sala 115 | tel. 3938-8304
Coordenador - Príamo Albuquerque Melo Junior
de Sistemas e Computação | Bloco H sala 319 | tel. 3938-8672
Coordenador - Guilherme Horta Travassos
de Transportes | Bloco H sala 106 | tel. 3938-8131
Coordenador - Glaydston Mattos Ribeiro
Planejamento Energético | Bloco C sala 211 | tel. 3938-8772
Coordenador - Amaro Olimpio Pereira Junior

DIRETORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS

Diretoria Adjunta Acadêmica

Bloco G sala 103
Telefones: 3938-7059 e 3938-7060
Horário: segunda a sexta - 8h às 16h30

Bloco G sala 103 A
Telefones: 3938-7030 e 3938-8882
Horário: segunda a sexta - 8h às 16h30

Seção de Registro
Bloco G sala 108
Telefones: 3938-8329 e 3938-8330
Horário: segunda a sexta - 8h às 16h
https://registro.daac.coppe.ufrj.br/
E-mail: registro@coppe.ufrj.br
No momento, devido à Pandemia, as Diretorias de Assuntos Acadêmicos estão atendendo no telefone 3938-7060,
de segunda a sexta de 8h às 16h30min, ou através do e-mail: subdirac@adc.coppe.ufrj.br
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|A COPPE no Centro
de Tecnologia (CT) da UFRJ
A COPPE (Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia) é
a unidade do Centro de Tecnologia (CT) da
UFRJ responsável pela pós-graduação em
Engenharia na UFRJ. Integram também o CT
a Escola Politécnica, a Escola de Química e o
Instituto de Macromoléculas. Além de interagir com estas unidades, a COPPE mantém
também laços acadêmicos com unidades de
outros Centros da UFRJ, como os Institutos
de Matemática, de Física, e de Geociências,
todos do CCMN (Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza), Faculdade de Medicina
e Hospital Universitário, do CCS (Centro de
Ciências da Saúde), todos localizados no campus universitário da Ilha do Fundão.

Organização Acadêmica
A COPPE tem seus cursos organizados em
períodos acadêmicos trimestrais. Sendo três
períodos de treze semanas e um de sete semanas (4º período).
O calendário referente ao ano letivo corrente
encontra-se anexo a este informativo. O calendário acadêmico incorpora as datas-limites
para alterações de regimes de estudo, inscrição em disciplina, etc.

Orientação Acadêmica
Todo aluno da COPPE tem como orientador
acadêmico um docente do Programa no qual
foi aceito, a fim de assisti-lo em todos os assuntos referentes à escolha de disciplinas e
a organização de um programa de estudos.
Quando o aluno passar da condição de inscrito ao M.Sc. ou D.Sc. à condição de candidato
ao M.Sc. ou D.Sc., seu programa de trabalho
será então dirigido pelo orientador de dissertação ou tese.

Bolsas
As bolsas de estudos de mestrado e de doutorado (CAPES, CNPq e FAPERJ) são concedidas através dos próprios Programas onde os
alunos realizarão seus estudos. A duração das
bolsas é de 24 meses para o mestrado e 48
meses para o doutorado.

Avaliação
De acordo com a regulamentação vigente, o
aproveitamento em cada disciplina é avaliado através de provas, exames, seminários e
trabalhos acadêmicos, mediante os conceitos
A, B, C ou D. São considerados aprovados os
alunos que lograrem os conceitos A, B ou C
em determinada disciplina. O aproveitamento em um determinado período acadêmico é
avaliado pelo coeficiente de rendimento escolar (CR), calculado pela média ponderada das
notas equivalentes aos conceitos, tendo como
pesos o número de horas-aula das respectivas
disciplinas.

PUBLICAÇÃO
Alunos de doutorado devem ter pelo menos
um artigo aceito em uma Revista indexada
Informações COPPE 2020
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(Journal of Citation Report) para poder defender sua tese.

Conceito E nota equivalente
As disciplinas na COPPE, como já mencionamos anteriormente, são avaliadas através de
conceitos A, B, C e D e a correspondência com
notas é dada a seguir:
A (Excelente) = 3,0,
B (Bom) = 2,0,
C (Regular) = 1,0 e
D (Deficiente) = ZERO.
Conforme a regulamentação da COPPE, o CR
acumulado ao final da fase de disciplinas igual
ou superior a 2,0 (dois) é uma das condições
para se passar da condição de Inscrito ao
Mestrado ou Doutorado à condição de Candidato ao Mestrado ou Doutorado.
É importante que o aluno se informe sobre os
regulamentos adicionais de cada Programa
quanto ao aproveitamento acadêmico, que
podem ser mais restritivos do que este, assim
como os casos excepcionais.
Recomenda-se fortemente a leitura da Regulamentação dos Cursos (http://www.coppe.
ufrj.br/ensino/cpgp.html) para uma visão mais
completa dos procedimentos de admissão,
controle escolar e concessão de graus, incluindo o número de horas-aula necessárias para
alcançar cada etapa.
A Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa
(CPGP) é a responsável pela aplicação das
normas acadêmicas na COPPE. Várias decisões que interessam diretamente ao corpo
discente são tomadas por essa Comissão
que também serve como interface acadêmica entre a COPPE e Conselho de Ensino
para Graduados e Pesquisa (CEPG), um dos
três Conselhos Superiores da UFRJ. Suas atri8

buições e constituição estão detalhadas em:
www.coppe.ufrj.br/ensino/cpgp.html.

Bibliotecas
(acesso presencial indisponível no momento)
n

Biblioteca Central - Bloco B, 2º andar, tels.
3938-7291 e 3938-7304;

n

n

n

n

n

n

Biblioteca do IMA, tels. 3938-7229 e 39388100;
Biblioteca do Bloco H - Bloco H, 3º andar;
Biblioteca da Escola de Química - Bloco E,
sala 210, tel. 3938-7649;
Biblioteca do Programa de Planejamento
Energético - Bloco C, tel. 3938-8771;
Biblioteca de Obras Raras - Bloco A, térreo,
tel. 3938-7445;
Biblioteca do Instituto de Matemática - Bloco
C, térreo, tel. 3938-7397.

A Biblioteca Central do Centro de Tecnologia está situada no Bloco B, 2° andar e
funciona de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h. O
seu acervo está voltado basicamente para
Ciência e Tecnologia. Aos seus usuários
são oferecidos os seguintes serviços locais
e remotos via rede: consulta local; empréstimo domiciliar; reserva para empréstimo;
empréstimo entre bibliotecas; serviço de
acesso às bases de dados, via Internet;
pesquisa bibliográfica em CD ROM (bases
de dados assinadas pela biblioteca); COMUT on line; serviço de cópias (com operador e auto-serviço); consulta às microfichas
do catálogo coletivo nacional de periódicos; consulta às microfichas do catálogo

coletivo de anais de Eventos; solicitação de
cópias de artigos no exterior (BLDSC).
Para o usuário inscrito, a Biblioteca oferece
o empréstimo domiciliar de livros e periódicos.
A Biblioteca dispõe de acesso à Biblioteca
Virtual do Centro de Tecnologia, com todos os computadores ligados na rede da
bibliote- ca, operando exclusivamente com
o software ALEPH. Possui também acesso
ao sistema de periódicos da CAPES (através
da internet).

do Ministério de Ciência, Tecnologia e Ino- vação
(MCTI).

ACESSO À INTERNET

Restaurantes (fechados no momento)

A COPPE está integrada à Internet. O acesso à rede pode ser feito a partir dos computa- dores conectados às redes locais dos
Programas, Laboratórios e áreas comuns.
O aluno receberá de seu Programa uma
conta de uso pessoal. É responsabilidade
do aluno garantir a correta utilização desta
conta, que é voltada exclusivamente para
apoiar as atividades do aluno na COPPE e
na UFRJ, permitindo seu acesso a facilidades tais como bibliotecas digitais, computadores de alto desempenho, sistemas de
informação acadêmicos, dentre outros.
Esta mesma conta permite o acesso à internet através das redes sem fio instaladas
nas áreas comuns dos Programas ou pela
rede COPPE_WiFi, havendo disponibilidade
de sinal. Após receber o número de matrícula, todos os alunos têm acesso à intranet
da UFRJ através do endereço: www.intranet.ufrj.br.

A Associação de Assistência Alimentícia do
Centro de Tecnologia (AAA/CT), sociedade do tipo cooperativa sem fins lucrativos,
mantém em funcionamento um restaurante
no Bloco H do CT.
Há, também, lanchonetes e trailers espalha- dos pelo CT que oferecem refeições a
preços módicos, assim como um restaurante no CT2.
No Bloco A localiza-se o “Bandejão”.
Ao lado do prédio da Escola de Educação
Física e Desportos (EEFD) está o Restaurante Universitário central (RU), e na Faculdade de letras existe o Refeitório Satélite da
Letras.

Recursos Computacionais
Os Programas da COPPE possuem recursos
computacionais próprios. Além disso, a
COPPE sedia um Núcleo de Computação de
Alto Desempenho (NACAD: nacad.ufrj.br)
que integra o sistema nacional de processamento de alto desempenho (SINAPAD)

EDUROAM
Para utilizar a rede EDUROAM, o aluno
deve acessar o site: www.intranet.ufrj.br
e seguir as instruções para o cadastro no
Eduroam.

Transportes
Informações sobre transporte urbano estão
disponíveis no site da Prefeitura da UFRJ www.prefeitura.ufrj.br.

Horários
Os setores administrativos da COPPE funcionam das 8h às 16h30. Cada Programa
tem normas próprias para a permanência de
alu- nos fora deste horário. Em particular, e
por questões de segurança, alunos que desejarem permanecer após às 18h30 ou nos
feriados, sábados e domingos devem requisitar autorização expressa do Coordenador do
Programa, já que nestes períodos o acesso
ao CT é restrito, sendo monitorado por um
serviço de segurança (telefone 3938-7327).
Informações COPPE 2020
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Representação Discente

Na SEÇÃO DE REGISTRO

Para encaminhamento de discussão de questões de seu interesse, os alunos da COPPE
têm representação nas várias instâncias de
decisão da COPPE, ou seja: nos colegiados
dos Programas, no Conselho de Coordenação, na Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa, assim como no Conselho Deliberativo.

Na seção de registro o aluno deve:
n Depositar versão impressa da parte pré-tex
tual e arquivo em meio digital (PDF) (este no
<http://ctrlcoppe.coppe.ufrj.br/>), contendo
a íntegra da tese/dissertação (15 dias
antes da defesa para mestrado e 21 dias para
doutorado);
n Entregar a versão definitiva da tese/disserta
ção, encadernada e em meio digital (PDF).
n Retirar o diploma após a conclusão do curso.

Nas Secretarias dos Programas
Nas Secretarias dos programas o aluno pode:
n Obter Histórico Escolar;
n Obter declarações;
n Retificar dados pessoais;
n Obter carteira de estudante;
n Pedir transferência de disciplinas;
n Obter informações acadêmicas.
Observações importantes:
1) A inscrição em disciplinas deve ser feita a
cada período diretamente na página (https://
portal.ufrj.br). Caso o aluno não faça matrícula em um período, esta será automaticamente
cancelada.
2) O prazo máximo para que o aluno de doutorado obtenha a sua candidatura é de 3 anos
(complete a carga horária e seja aprovado no
exame de qualificação) a partir de sua matrícula na COPPE.
3) O prazo para a defesa de tese de doutorado é de 5 anos a partir de sua matrícula na
COPPE.
4) O aluno que obtiver conceito “D” em mais
de uma disciplina terá a sua matrícula cancelada.
5) Alunos com coeficiente de rendimento insuficiente ou com prazos para a candidatura
ou defesa de tese/dissertação vencidos terão
as suas matrículas canceladas.
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ASSESSORIA INTERNACIONAL
Com o objetivo de promover a internacionalização da COPPE e oferecer apoio a alunos
e pesquisadores estrangeiros, a Assessoria
Inter- nacional, entre outras atividades, tem
como principais funções:
n Oferecer atendimento e assistência a alunos
estrangeiros;
n Auxiliar alunos estrangeiros nos regulamentos de imigração;
n Administrar acordos internacionais que 		
envolvem a Coppe;
Onde nos encontrar: Sala G-101
Coordenador: Prof. Gustavo Rabello dos Anjos
Assessor Internacional: Jorge Alison
Telefone: 3938-7164
E-mail: assessoria.internacional@adc.coppe.ufrj.br
EMERGÊNCIA
Em caso de emergência (incêndio ou acidente)
ligar para a Brigada de Incêndio CT/COPPE no
telefone 3938-7777, Bloco I sala 111.
Se o problema for de segurança, ligar para
Divisão de Segurança da Prefeitura da
UFRJ, DISEG, no telefone 3938-1900.

Núcleo Psicossocial Acolhe COPPE
O Núcleo Psicossocial Acolhe COPPE foi criado para apoiar e acolher as necessidades
emocionais dos discentes e também da força
de trabalho. Por meio de atividades terapêuticas on line, com escuta e atenção qualificada
são tradadas as questões que afetam a saúde
emocional, tanto individual quanto coletiva. A
metodologia utilizada é dialógica e psicoterapêutica, on line, e se desenvolve por meio de
algumas estratégias de atendimento individual e em pequeno grupo, como por exemplo:
sessões de psicoterapia breve individual; roda
de conversa semanal; grupo de apoio psicoterapêutico semanal; oficinas de criação e sensibilização. Dentre os objetivos que alicerçam
as atividades, destacam-se: o acolhimento,
a relação dialógica acolhimento e o apoio
psicoterapêutico por uma psicóloga clínica e
institucional.
A importante necessidade de isolamento social e toda a tensão emocional gerada pela
pandemia COVID-19, mobilizou novas percepções e ações sobre a demanda já existente na
COPPE por atenção psicossocial.
As atividades de trabalho desenvolvidas de
forma remota, a interação com a chefia e
membros da equipe de forma virtual trouxeram mudanças para a saúde emocional e o fazer laboral da força de trabalho. Assim como
as aulas, orientações e pesquisas tiveram que
ser repensadas para formatos remotos, com
vistas a resguardar a saúde de todos. Condições de solidão, sobrecarga de trabalho/
estudo onde o institucional se mistura com
o doméstico, dificuldade de interatividade e
adaptação com as novas tecnologias e metodologias, entre outras, mostrou a grande
necessidade de recuperar e incrementar uma
nova forma de apoio e acolhimento institucional, agora virtual.

Implantado em julho de 2020, já é possível
obter alguns indicadores importantes sobre o
trabalho psicossocial, em especial psicoterápico, desenvolvido com alunos/as e trabalhadores/as. Os indicadores de satisfação já identificados são a frequência, a pontualidade e a
indicação do Acolhe Coppe para os amigos/as
em encontros coletivos e/ou individuais. Um
instrumento de satisfação (formulário anônimo pelo gmail) foi recentemente aplicado
com a seguinte pergunta: “Que resultados o/s
atendimento/s têm gerado para o seu bem estar e a sua saúde emocional?”
O Acolhe COPPE vêm se destacando como um
relevante espaço de atenção à saúde psicossocial do corpo social, o que se evidencia por
meio da crescente procura dos atendimentos
individuais e grupais.
Esta crescente procura pelos serviços prestados no Acolhe COPPE, assim como a procura das diferentes unidades da UFRJ para
conhecer o trabalho desenvolvido, mostrou
a importância da criação de uma página web
para a divulgação das diferentes atividades
de acolhimento. Também se mostrou necessária a construção de parcerias intrainstitucionais para a ampliação da oferta de atividades, como ocorreu com a Faculdade de
Educação/UFRJ para o desenvolvimento da
oficina de criação e sensibilização “Corporeidade e poética”.
Contato, agendamento, dúvidas e orientações: acolhecoppe@adc.coppe.ufrj.br

EMERGÊNCIA
Em caso de emergência (incêndio ou acidente)
ligar para a Brigada de Incêndio CT/COPPE no
telefone 3938-7777, Bloco I sala 111.
Se o problema for de segurança, ligar para
Divisão de Segurança da Prefeitura da UFRJ,
DISEG, no telefone 3938-1900.
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Calendário Acadêmico para 2021 - COPPE/UFRJ

De 07/08/2021 a
13/08/2021
De 14/08/2021a
20/08/2021

De 01/05/2021a
07/05/2021
De 08/05/2021 a
14/05/2021

De 20/11/2021 a
10/12/2021

De 14/08/2021 a
03/09/2021

Notas – Pautas de graus e frequência

06/11/2021

31/07/2021

Término de atividades

27/09/2021

De 07/09/2021 a
10/09/2021
De 11/09/2021 a
24/09/2021

De 01/06/2021 a
04/06/2021
De 05/06/2021 a
18/06/2021
21/06/2021

06/09/2021

De 24/08/2021 a
27/08/2021
De 28/08/2021 a
03/09/2021

De 18/05/2021 a
21/05/2021
De 22/05/2021 a
28/05/2021
31/05/2021

23/08/2021

17/05/2021

Efetivação do Trancamento do Pedido de Inscrição (Divisão de Ensino- PR2)

Concordância do pedido de trancamento de inscrição em disciplina

Pedido de trancamento de inscrição em disciplina (desistência de inscrição)

Efetivação De Alteração do Pedido de Inscrição (Divisão de Ensino- PR2)

Concordância do pedido de alteração de inscrição em disciplina - AID

Pedido de alteração de inscrição em disciplina – AID

Efetivação do Pedido de Inscrição (Divisão de Ensino – PR2)

Concordância do pedido de inscrição em disciplina

Pedido de inscrição em disciplinas

Até 13/09/2021

Até 07/06/2021

Trancamento de matrícula

Até 23/07/2021

Até 16/04/2021

Previsão de turmas

Até 31/07/2021

09/08/2021

2º Trimestre

Até 24/04/2021

03/05/2021

1º Trimestre

Rematrícula de matrícula trancada (destrancamento de matrícula)

Início de atividades

Atos acadêmicos no SIGA - Calendário Trimestral

Aprovação: CEPG 18/11/2020- CONSUNI 10/12/2020

De 12/03/2022 a
01/04/2022

26/02/2022

04/01/2022

De 15/12/2021 a
18/12/2021
De 19/12/2021 a
01/01/2022

14/12/2021

De 01/12/2021 a
04/12/2021
De 05/12/2021 a
11/12/2021

30/11/2021

De 14/11/2021 a
20/11/2021
De 21/11/2021 a
27/11/2021

Até 21/12/2021

Até 30/10/2021

Até 07/11/2021

16/11/2021

3º Trimestre

----- x -----

----- x -----

----- x -----

----- x -----

----- x -----

----- x -----

----- x -----

----- x -----

----- x -----

----- x -----

----- x -----

----- x -----

----- x -----

----- x -----

----- x -----

4º Trimestre

