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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
RESOLUÇÃO CONSEPE N.° 27, de 25 DE MARÇO DE 2019. 
Dispõe sobre aprovação do Calendário Acadêmico do ano letivo de 2019 
para os Campi Universitários de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e 
Araguaia. 

�������� 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO da 
Universidade Federal de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e 
estatutárias, e 

CONSIDERANDO o que consta no processo n.° 23l08.0l4252/2019-31; 
CONSIDERANDO a decisão do Plenário em reunião realizada no dia 25 
de março de 2019; 

RESOLVE: 

Artigo 1° - Aprovar o Calendário Acadêmico do ano letivo de 2019, para os 
Campi Universitários de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Araguaia que com esta 
Resolução é publicado. 

Artigo 2° - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário. 

SALA DAS SESSÕES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, em Cuiabá, 25 de março de 
2Úl9. 

Evandro Aparecido Soares da Silva 
Presidente do CONSEPE, em exercício 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

RESOLUÇÃO CONSEPE 27/2019 
Calendário Acadêmico de 2019 dos Campi Universitários de Cuiabá, Várzea Grande, 

Rondonópolis e Araguaia 

RESUMO CUC CUVG CUR CUA - 

Calendário Acadêmico 2019 PONTAL 
CUA - 

BARRA 
Início 2019/1 06/05/19 06/05/19 06/05/19 06/05/19 06/05/19 
100° dia letivo 2019/1 31/08/19 31/08/19 31/08/19 31/08/19 31/08/19 
Início das férias docentes 05/09/19 05/09/19 05/09/19 05/09/19 05/09/19 
Término das férias docentes 19/09/19 19/09/19 19/09/19 19/09/19 19/09/19 
Início 2019/2 30/09/19 30/09/19 30/09/19 30/09/19 30/09/19 
Início das férias docentes 02/01/20 02/01/20 02/01/20 02/01/20 02/01/20 
Término das férias docentes 31/01/20 31/01/20 31/01/20 31/01/20 31/01/20 
100° dia letivo 2019/2 13/03/20 13/03/20 13/03/20 13/03/20 13/03/20 
Início de 2020/ 1 13/04/20 13/04/20 13/04/20 13/04/20 13/04/20 

DIAS LETIVOS de 2019 1 semestre 2° semestre 
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MAIO 2019 
Data Atividades Programadas 
01/05 Dia Mundial do Trabalho (Feriado) 

02/05 

Planejamento Docente; 
Término do período para publicação do Edital de seleção de Estudantes da graduação 
Presencial para o Programa de Acolhimento Imediato da Assistência Estudantil - PAI 
2019/I - Campi de Araguaia, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande - PRAE; 

03/05 Planejamento Docente; 

04/05 
presente Edital; 

Planejamento Docente; 
Término do Período para o Professor Orientador cadastrar Plano de Trabalho das 
disciplinas (primeiro e segundo semestre) do Programa Monitoria, conforme item 4 do 

Término do prazo para envio das propostas de trabalho - Programa Tutoria; 
06/05 Inicio do período letivo de 2019/1; 

Início do prazo para solicitação de aproveitamento de estudos para cursos no sistema de 
crédito semestral do período 2019/2 conforme art.2° da Res. CONSEPE n°83/2017; 
Início da Semana do Calouro -Campus Araguaia; 
Início da solicitação de Extraordinário aproveitamento de estudos, conforme Art.10 da 
Resolução Consepe n°44/2010; 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

Início do período de ajuste de matrícula ON-LINE pelo aluno no sistema 
(cancelar e/ou acrescentar disciplinas), conforme Resolução Conse 
período letivo 2019/1; 
Término do período para publicação do Edital de 
presencial para participação no Programa d 
o ano letivo de 2019, Campi de Ar 
- PRAE; 
Ténnino do period 
Inclusão 2 
I 

, . 

de créditos 
pe n°52/ 1994 para o 

Cadastro de estudantes de graduação 
e Assistência Estudantil - Fluxo Contínuo para 

aguaia, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande 

o para publicação do edital de fluxo contínuo do Programa de Apoio a 
019 - PRAE; 

n1c1o do período de inscrição para a 2a Prova de Proficiência - IL; 
Início do período para o Colegiado de Curso analisar os Planos de Trabalho e para o 
Coordenador homologar os Planos de Trabalho e cadastrar a Proposta do Curso do 
Programa Monitoria, conforme itens 3 e 4 do presente Edital; 
Início do período de análise das Propostas de Trabalho - Programa Tutoria; 
Término do período de ajuste de matrícula ON-LINE pelo aluno no sistema de créditos 
(cancelar e/ou acrescentar disciplinas), conforme Resolução Consepe n°52/ 1994 para o 

07/05 período letivo 2019/ 1; 
Término do período de requerimento de matrícula em disciplina isolada como aluno 
especial no período letivo 2019/ 1, para portador de diploma de nível superior; 
Processo Intemo da STI: Processamento do requerimento de ajuste de matrícula pelo 

08/05 aluno (STI/CES); 
Término do período de análise das Propostas de Trabalho - Programa Tutoria 
Processo Intemo da STI: Processamento do requerimento de ajuste de matrícula pelo 

09/05 aluno (STI/CES); 
Divulgação do Resultado das Propostas de Trabalho - Programa Tutoria; 
Término do período de Colação de Grau para 2018/2; 

10/05 Término do prazo para protocolo via SEI, de processos solicitando à Secretaria da PROPG concessão, cancelamento ou suspensão de bolsa CAPES; 
Recurso do Resultado das Propostas de Trabalho- Programa Tutoria; 
Término da Semana do Calouro - Campus do Araguaia 

11/O5 Término do período para o Colegiado de Curso analisar os Planos de Trabalho e para o 
Coordenador homologar os Planos de Trabalho e cadastrar a Proposta do Curso do 
Programa Monitoria, conforme itens 3 e 4 do presente Edital; 
Início do período de requerimento de ajuste de matrícula pelo aluno para análise e 
homologação do coordenador de curso de graduação dos cursos semestrais, p 
período letivo 2019/ 1, pelo protocolo virtual; 

13/05 Término do período para que docentes realizem o PIA (Planej 
Atividades) 2019/1 no SGE; 
Início do período para a PROEG homologar a Pro 
bolsas do Programa Monitoria disponíveis 
Início do período para que g 

14/05 Atividades) 2019/1 dos d 
Início do período 

15/05 Aniver ' ° 

17/ 

ara o 

amento Individual de 

posta do Curso e informar o número de 
para o curso; 

estores aprovem o PIA (Planejamento Individual de 
ocentes no SGE; 

de Envio das Fichas Cadastrais dos alunos tutores - Programa Tutoria; 
sarlo de Várzea Grande 

O5 Término do período de requerimento de ajuste de matrícula pelo aluno pa 
homologação do coordenador de curso de graduação dos cursos 

ra análise e 
semestrais, para O
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
período letivo 2019/ 1, pelo protocolo virtual; 
Término do período de inscrição para seleção no Programa de Iniciação Científica da 
UFMT- PIBIC/PIBITI/Ação Afirmativa/PIBIC Ensino Médio 2019 - 2020 - PROPeq; 
Ténnino do período para a PROEG homologar a Proposta do Curso e informar o número 
de bolsas do Programa Monitoria disponíveis para O curso; 
Ténnino do prazo para discentes de graduação da UFMT solicitarem ao colegiado de 
curso, via Sistema Eletrônico de Informação (SEI) da UFMT, Mobilidade Acadêmica 
Nacional, período letivo 2019/2, condicionado ao prazo da Instituição de Ensino Federal 
e/ou conveniada receptora. (šI'ttp:/'/wwxvš .iiíint.brfufnit/wi/Sccao/6187z"l'”lš(Ç)§£(Íš); 
Término do período de Envio das Fichas Cadastrais dos alunos tutores - Programa 
Tutoria; 

20/05 

Abertura do 2° período para solicitação de diplomas de pós-graduação stricto sensu da 
UFMT; 
Início do período para o Professor Orientador cadastrar os estudantes selecionados como 
monitores, do Programa Monitoria; 

21/05 Início do período de inscrições online dos alunos interessados na Tutoria para o 1° 

Semestre - Programa Tutoria; 

24/05 

Divulgação dos inscritos nas Chamadas Intemas para os Programas de Bolsa de Iniciação 
Científica da UFMT - PIBIC/PIBlTI/PIBIC- Ação Afinnativa 2019/2020 - PROPeq; 
Término do prazo para COORDENAÇÃO de Curso enviar processo à PROEG referente 
aos pedidos de Mobilidade Acadêmica Nacional 2019/2; 
Ténnino do período para O Professor Orientador cadastrar os estudantes selecionados 
como monitores, do Programa Monitoria; 

26/05 DOMINGO Término do período de inscrição para 2a Prova de Proficiência - IL. 

27/05 

Término do prazo para solicitar extraordinário aproveitamento de estudos para 
componentes curriculares do primeiro semestre ou ano, para os cursos semestrais e 
anuais, conforme Art.10 da Resolução Consepe n°44/2010; 
Início do período para O Coordenador homologar as inscrições dos Monitores do 
Programa Monitoria, conceder bolsa aos remunerados e encaminhar, via processo SEI, as 
fichas cadastrais dos estudantes selecionados; 
Início do prazo para discentes de graduação da UFMT solicitarem ao colegiado de curso, 
via SEI (Sistema Eletrônica de Informação), Mobilidade Acadêmica Nacional, período 
letivo 2020/ 1, condicionado ao prazo da Instituição de Ensino Federal e/ou conveniada 
receptora; (http://wwwl .ufmt.br/ufmt/un/secao/6187/PROEG); 
Início do período para os docentes registrarem os Planos de Ensino dos cursos de 
graduação no ambiente virtual de aprendizagem (AVA); 

28/05 Término do período para que gestores aprovem o PIA (Planejamento Individual de 
Atividades) 2019/1 dos docentes no SGE; 

29/05 Início do período para que gestores homologuem O PIA (Planejamento Individual de 
Atividades) 2019/1 dos docentes no SGE; 

30/05 

Término do prazo para encaminhar a PROEG as alterações/reestruturações curriculares 
dos cursos de graduação para 2020; 
Término do período de inscrições online dos alunos interessados na Tutoria para o 1° 
Semestre - Programa Tutoria; 
Início do Pré-Fórum das Licenciaturas - Campus Araguaia; 

till?
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

31/05 

Término do prazo para encaminhar, mediante processo, à PROEG projeto pedagógico 
para criação de cursos de graduação para 2020, na SEDE. Projetos para criação de cursos 
fora da SEDE estarão sujeitos ao calendário do MEC; 
Término do Pré-Fórum das Licenciaturas - Campus do Araguaia. 

JUNHO 2019 
Data Atividades Programadas 

01/06 
Término do período para o Coordenador homologar as inscrições dos Monitores do 
Programa Monitoria, conceder bolsa aos remunerados e encaminhar, via processo SEI, as 
fichas cadastrais dos estudantes selecionados; 

03/06 

Início do Processo Seletivo 2019/2 para cursos de Pós-graduação Stricto Sensu; 
Início do período para PROEG homologar as inscrições dos Monitores, do Programa 
Monitoria, mediante recebimento das fichas devidamente assinadas; 
Início do atendimento da Tutoria para o 1° semestre - Programa Tutoria; 

04/06 
Término do período para os docentes registrarem os Planos de Ensino dos cursos de 
graduação no ambiente virtual de aprendizagem (AVA); 
Início do Simpósio de Letras - Campus do Araguaia; 

05/06 

Início da Semana de Comemoração do Aniversário do Museu de História Natural do 
Araguaia; 
Término do prazo para Solicitação de trancamento de matrícula para cursos no sistema de 
crédito e seriado semestral do período 2019/ 1, pelo protocolo Virtual; 

07/06 
Término do período para PROEG homologar as inscrições dos Monitores, do Programa 
Monitoria, mediante recebimento das fichas devidamente assinadas; 
Ténnino do Simpósio de Letras - Campus do Araguaia; 

08/06 Término da Semana de Comemoração do Aniversário do Museu de História Natural do 
Araguaia; 

10/06 

Término do prazo para protocolo via SEI, de processos solicitando à Secretaria da 
PROPG concessão, cancelamento ou suspensão de bolsa CAPES; 
Término do período para que gestores homologuem o PIA (Planejamento Individual de 
Atividades) 2019/1 dos docentes no SGE; 
Término do prazo para divulgação do Resultado Final das propostas do Programa 
Monitoria e da lista de Monitores selecionados no portal da UFMT; 

13/06 Santo Antônio - Padroeiro de Barra do Graças 

14/06 

Início do período de solicitação, via SEI (Sistema Eletrônico de Informação), de Auxílio 
Evento para apresentação de trabalhos acadêmicos e participação em eventos extemos 
nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019 - PRAE; 
Término do prazo para as Coordenações de Ensino de Graduação homologarem os 
Planos de Ensino no sistema acadêmico; 

16/06 DOMINGO 
Realização da 2” Prova de Proficiência - IL; 

17/06 

Início do período para que gestores de faculdades e institutos definam os gestores de 
departamentos e coordenações de cursos no SGE para O período 2019/2; 
Início do prazo para oferta de horários 2019/2 no SIPG dos Programas de Pós-graduação 
Stricto Sensu; 
Início do prazo para publicação dos editais de seleção para Aluno Especial 2019/2 dos 
cursos de Pós-graduação Stricto Sensu; 
Publicação do Edital de Transferência Facultativa 2019/2; 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

Ténnino do prazo para os docentes retificarem os Planos de Ensino diligenciados pelo 
Colegiado de Curso no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 

19/06 Ténnino prazo para as Coordenações de Ensino de Graduação homologarem no sistema 
acadêmico os Planos de Ensino reformulados. 

20/06 Corpus Christi (Ponto Facultativo) 
24/06 Início do período para lançamento de notas 2019/1 no SIPG para os cursos de Pós- 

graduação Stricto Sensu; 
JULHO 2019 

Data Atividades Programadas 
05/07 Término do período para que gestores de faculdades e institutos definam os gestores de 

departamentos e coordenações de cursos no SGE para o período 2019/2; 
Ténnino do prazo para solicitação de trancamento de matrícula para cursos no sistema de 
seriado anual do período 2019/ 1, pelo protocolo virtual' 

08/07 Inicio do período para lançamento/homologação dos horários e componentes 
curriculares, pelo Coordenador de Curso, para 2019/2; 
Início do período para gestores de coordenações de cursos definirem quais disciplinas 
serão ofertadas no SGE para O PIA no período 2019/2; 
Início do prazo para lançamento de notas, dos cursos semestrais, pelos professores no 
sistema acadêmico, relativas ao período letivo 2019/1' 

10/07 Encerramento do 1° Semestre Letivo de 2019 para os cursos de Pós-graduação 
Stricto Sensu; 
Término do prazo para protocolo via SEI, de processos solicitando à Secretaria da 
PROPG concessão, cancelamento ou suspensão de bolsa CAPES; 
Divulgação do resultado da 2a Prova de Proficiência - IL; 

13/07 

Último prazo para solicitar extraordinário aproveitamento de estudos para componentes 
curriculares a partir do segundo semestre, dos cursos semestrais, conforme Art.10 da 
Resolução CONSEPE n°44/2010; 
Ténnino do prazo para solicitação de aproveitamento de estudos para cursos no sistema 
de crédito semestral do período 2019/2 conforme art.2° da Resolução Consepe n° 
83/2017' 

19/07 Divulgação do resultado preliminar das Chamadas Internas para os Programas de Bolsa 
de Iniciação Científica da UFMT - PIBIC/PIBITI/PIBIC- Ação Afirmativa 2019/2020- 
PROPeq' 

22/07 Publicação da Chamada Intema Voluntariado de Iniciação Científica (VIC) 2019- 2020 e 
início do período de inscrições- PROPeq; 
Início do período de inscrição para a 3” Prova de Proficiência - IL; 
Término do prazo para publicação dos editais de seleção para Aluno Especial 2019/2 dos 
cursos de Pós-graduação Stricto Sensu; 

26/07 Divulgação do resultado Íinal das Chamadas Internas para os Programas de Bolsa de 
Iniciação Científica da UFMT- PIBIC/PIBITI/PIBIC-Ação Afirmativa 2019/2020 e 
convocação para entrega de documentos dos contemplados - PROPeq; 

27/07 Ténnino da Exposição Temporária da “Cultura Indígena” , Campus do Araguaia; 
29/07 Encerramento do prazo para oferta de horários 2019/2 no SIPG dos Programas de Pós- 

graduação Stricto Sensu; 1 

31/07 Término do período de solicitação, via SEI (Sistema Eletrônico de Informação), de 
Auxílio Evento para apresentação de trabalhos acadêmicos e participação em eventos 

IIII7 //



\fi}rzø”;'h'.'š\Í\ Í? 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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extemos nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019 - PRAE; 
Término do Processo Seletivo 2019/2 para cursos de Pós-graduação Stricto Sensu; 

AGOSTO 2019 
Data Atividades Programadas 

01/08 

Início do período para encaminhamento do Relatório Final de Iniciação Científica 
2018/2019 - PIBIC/PIBITI/Ação Afirmativa/VIC/PIBIC Ensino Médio e submissão de 
resumo para o XXVII Seminário de Iniciação Científica- PROPeq; 
Abertura do período de matrícula para 2019/2 nos cursos de Pós-graduação Stricto 
Sensu; 

05/08 

Início do período para publicação de editais para o processo seletivo 2020/1 dos cursos 
de Pós-graduação Stricto Sensu; 
Início do período para o Monitor, do Programa Monitoria, cadastrar o Relatório Final 
no Sistema; 

09/08 

Término do prazo para inscrição no Voluntariado de Iniciação Científica da UFMT 
(VIC) 2019-2020 - PROPeq; 
Término do prazo para publicação do Edital de Renovação do Programa de Assistência 
Estudantil 2019/2 - PRAE, 
Encerramento do período de matrícula para 2019/2 nos cursos de Pós-graduação Stricto 
Sensu; 
Término do prazo para protocolo via SEI, de processos solicitando à Secretaria da 
PROPG concessão, cancelamento ou suspensão de bolsa CAPES; 

11/08 DOMINGO 
Término do período de inscrição para 3* Prova de Proficiência - IL; 

12/08 

Último dia para solicitar ao colegiado de curso a quebra e/ou dispensa de pré-requisito 
para o período de 2019/2 para os cursos semestrais do sistema de crédito, confonne 
Resolução Consepe n°104/2013, 
Início do 2° Semestre Letivo 2019 para os cursos de Pós-graduação Stricto Sensu; 
Abertura do período de ajuste de matrícula para 2019/2 nos cursos de Pós-graduação 
Stricto Sensu; 
Término do período para O Monitor, do Programa Monitoria, cadastrar o Relatório Final 
no Sistema; 

19/08 Divulgação do resultado final da Chamada Interna Voluntariado de Iniciação Científica 
(VIC) 2019- 2020 e convocação para entrega de documentos dos aprovados-PROPeq; 
Início do período para o Professor Orientador homologar o Relatório do Monitor do 
Programa Monitoria e completar seu preenchimento; 

23/08 Término do período de ajuste de matrícula para 2019/2 nos cursos de Pós-graduação 
Stricto Sensu; 

24/08 Término do período para o Professor Orientador homologar o Relatório do Monitor do 
Programa Monitoria e completar seu preenchimento; 

26/08 Início do período para O Colegiado de Curso analisar os Relatórios Finais do Programa 
Monitoria e o Coordenador de Curso homologar os Relatórios aprovados pelo Colegiado 
no Sistema; 

30/08 

Término do período para lançamento/homologação dos horários e componentes 
curriculares, pelo coordenador de curso, para 2019/2; 
Término do período para gestores de coordenações de cursos definirem quais disciplinas 
serão ofertadas no SGE para o PIA no período 2019/2; 
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Término do período para encaminhamento do Relatório Final de Iniciaçao Científica 
2018/2019 - PIBIC/PIBITI/Ação Afirmativa/VIC/PIBIC Ensino Médio e submissão de 
resumo para o XXVII Seminário de Iniciação Científica- PROPeq; 
Término do período para lançamento de notas 2019/1 no SIPG para os cursos de Pós- 
graduação Stricto Sensu; 

31/08 l00° dia letivo de 2019/1 para os campi de CUA, CUC, CUR e CUVG. 
Término do atendimento da Tutoria para O 1° semestre - Programa Tutoria; 
Término do período para o Colegiado de Curso analisar os Relatórios Finais do 
Programa Monitoria e O Coordenador de Curso homologar os Relatórios aprovados pelo 
Colegiado no Sistema; 

SETEMBRO 2019 
Data Atividades Programadas 

01/09 DOMINGO 
Realização da 3a Prova de Proficiência - IL. 

02/09 Início do período letivo especial conforme Resolução CONSEPE N°93//2011. 
Início do período para realização de Exame Final para os cursos seriados semestrais 
dos Campus de Cuiabá e Rondonópolis, conforme Resolução CONSEPE N° 63/2018; 
Início do prazo para realização de Prova Final para os cursos semestrais no sistema de 
créditos, conforme Resolução Consepe n° 63/2018; 
Início do período para que docentes realizem O PIA (Planejamento Individual de 
Atividades) 2019/2 no SGE; 

03/09 Término do período para realização de Exame Final para os cursos seriados semestrais 
dos Campus de Cuiabá e Rondonópolis, conforme Resolução CONSEPE N° 63/2018; 
Término do prazo para realização de Prova Final para os cursos semestrais no sistema 
de créditos, conforme Resolução CONSEPE N° 63/2018; 

04/09 Realização de Exames de 23 Época, para os cursos seriado semestral dos Campi de 
Cuiabá e Rondonópolis, conforme Consepe n° 63/2018; 

05/09 Início das férias docentes, conforme Resolução Consepe n°71/2018 
06/09 Término prazo para lançamento de notas, cursos de graduação, pelos professores no 

sistema acadêmico, ON-LINE, referente ao periodo letivo 2019/ 1; 
Término do período para publicação de editais para O processo seletivo 2020/1 dos 
cursos de Pós-graduação Stricto Sensu; 

07/09 Independência do Brasil (Feriado) 
O9/09 Processo Intemo da STI: Levantamento de Inconsistências de Horários e Notas 

(STI/CES); 
10/09 Processo Interno da STI: Correções de Inconsistências de Horários e Notas por 

Coordenações (STI/CES); 
Término do prazo para protocolo via SEI, de processos solicitando à Secretaria da 
PROPG concessão, cancelamento ou suspensão de bolsa CAPES; 

ll/09 Processo Intemo da STI: Processamento de abertura do requerimento de matrícula 
(STI/CES); 

12/09 Início do período para matrícula ON-LINE para O período letivo 2019/2, para 
veteranos dos cursos de graduação na modalidade presencial; 

13/09 Término do prazo para discentes de graduação da UFMT solicitarem ao colegiado de 
curso, via Sistema Eletrônico de Informação (SEI) da UFMT, Mobilidade Acadêmica 
entre campi, período letivo 2019/2. 
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(http://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/6187/PROEG); 

15/09 DOMINGO 
Aniversário de Barra do Garças 

16/09 Término do periodo para matrícula ON-LINE para O período letivo 2019/2, para 
veteranos dos cursos de graduação na modalidade presencial; 
Início do período de Colação de Grau para 2019/ 1; 
Início do Processo Seletivo 2020/1 para cursos de Pós-graduação Stricto Sensu; 

17/09 Processo Interno da STI: Abertura do Sistema para Ajustes de Inconsistências de 
Horários e Notas (STI/CES); 

19/09 Término das férias docentes, conforme Resolução Consepe n°71/2018 
20/09 São Miguel Arcanjo - Padroeiro de Pontal do Araguaia 
21/09 Término do prazo para envio do Relatório Final do 1° semestre - Programa Tutoria; 
23/09 Planejamento Docente 

Término do prazo para publicação do Edital de seleção de Estudantes da graduação 
Presencial para O Programa de Acolhimento Imediato da Assistência Estudantil - PAI 
2019/2 - Campi de Araguaia, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande - PRAE; 
Término do período de Colação de Grau para 2019/ 1; 
Início do período para o Professor Orientador cadastrar Plano de Trabalho Aditivo do 
Programa Monitoria, conforme item 13 do presente Edital; 
Início do prazo para discentes de graduação da UFMT solicitarem ao colegiado de 
curso, via SEI (Sistema Eletrônica de Informação), Mobilidade Acadêmica entre 
campi, período letivo 2020/ 1. (http://wwwl .ufmt.br/ufmt/un/secao/6187/PROEG); 

24/09 Planejamento Docente 
Término do período letivo especial confonne Resolução CONSEPE N°93/2011; 
Término do prazo para COORDENAÇÃO de Curso enviar processo à PROEG 
referente aos pedidos de Mobilidade Acadêmica entre campi 2019/2; 

25/09 Planejamento Docente; 
Divulgação do resultado da 3° Prova de Proficiência - IL; 

26/09 Planejamento Docente 
Processo Intemo da STI: Processamento do requerimento de ajuste de matrícula pelo 
aluno (STI/CES); 

27/O9 Planejamento Docente; 
Encerramento do 2° período para solicitação de diplomas de pós-graduação stricto 
sensu da UFMT; 

28/09 Planejamento Docente 
Término do período para o Professor Orientador cadastrar Plano de Trabalho Aditivo 
do Programa Monitoria, conforme item 13 do presente Edital; 

30/09 Início do período letivo 2019/2; 
Recepção de Calouros 
Início da solicitação de extraordinário aproveitamento de estudos, dos componentes 
curriculares do 1° semestre, para cursos semestrais, com ingresso no segundo semestre, 
conforme Art. 10 da Resolução CONSEPE n°44/2010; 
Início do prazo para solicitação de aproveitamento de estudos para cursos no sistema 
de crédito semestral do período 2020/1 conforme aIt.2° da Res. CONSEPE n°83/2017; 
Início do período de ajuste de matrícula ON-LINE pelo aluno no sistema de créditos 
(cancelar e/ou acrescentar disciplinas), conforme Resolução Consepe n°52/ 1994 para O 
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período letivo 2019/2; 
Início do período para inscrições online dos alunos interessados na Tutoria para O 2° 
Semestre - Programa Tutoria; 
XXVII Seminário de Iniciação Científica- PROPeq; 
Início do período para o Colegiado de Curso analisar os Planos de Trabalho Aditivos 
do Programa Monitoria e para o Coordenador homologar os Planos de Trabalho e 
cadastrar a Proposta do Curso Aditiva no Sistema de Monitoria, conforme itens 3 e 4 
do presente Edital; 

OUTUBRO 2019 
Data Atividades Programadas 

01/10 

Término do período de ajuste de matrícula ON-LINE pelo aluno no sistema de créditos 
(cancelar e/ou acrescentar disciplinas), conforme Resolução Consepe n°52/ 1994 para o 
período letivo 2019/2; 
XXVII Seminário de Iniciação Científica- PROPeq; 
Término do período de requerimento de matrícula em disciplina isolada como aluno 
especial no período letivo 2019/2, para portador de diploma de nível superior; 

02/10 Processo Intemo da STI: Processamento do requerimento de ajuste de matricula pelo 
aluno (STI/CES); 
XXVII Seminário de Iniciação Científica- PROPeq; 

03/10 Processo Interno da STI: Processamento do requerimento de ajuste de matrícula pelo 
aluno (STI/CES); 
XXVII Seminário de Iniciação Científica- PROPeq; 

04/10 Término do período para que docentes realizem o PIA (Planejamento Individual de 
Atividades) 2019/2 no SGE; 
XXVII Seminário de Iniciação Científica- PROPeq; 

05/10 Ténnino do período para o Colegiado de Curso analisar os Planos de Trabalho Aditivos 
do Programa Monitoria e para o Coordenador homologar os Planos de Trabalho e 
cadastrar a Proposta do Curso Aditiva no Sistema de Monitoria, conforme itens 3 e 4 do 
presente Edital; 

07/10 Início da Semana Acadêmica do Campus de Rondonópolis (inclui Seminário de 
Iniciação Científica, Mostra de Pós-Graduação, Mostra de Extensão e Mostra de 
Atividades de Ensino de Graduação); 
Início do periodo de requerimento de ajuste de matrícula pelo aluno para análise e 
homologação do coordenador de curso de graduação dos cursos semestrais, para o 
período letivo 2019/2, pelo protocolo virtual; 
Início do período para que gestores aprovem o PIA (Planejamento Individual de 
Atividades) 2019/2 dos docentes no SGE; 
Início do período de inscrição para a 4” Prova de Proficiência- IL; 
Inicio do período para a PROEG homologar as Propostas de Curso Aditivas do 
Programa Monitoria; 

09/10 Início do V F Órum de Assistência Estudantil 2019, Campus de Várzea Grande; 
10/10 Término do prazo para protocolo via SEI, de processos solicitando à Secretaria da PROPG concessão, cancelamento ou suspensão de bolsa CAPES; 
11/10 

Término da Semana Acadêmica do Campus de Rondonópolis (inclui Seminário de 
Iniciação Científica, Mostra de Pós-Graduação, Mostra de Extensão e Mostra de 
Atividades de Ensino de Graduação); 
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Ténnino do período de requerimento de ajuste de matrícula pelo aluno para análise e 
homologação do coordenador de curso de graduação dos cursos semestrais, para o 
período letivo 2019/2, pelo protocolo virtual; 
Ténnino do V Fórum de Assistência Estudantil 2019, Campus de Várzea Grande; 
Término do período para a PROEG homologar as Propostas de Curso Aditivas do 
Programa Monitoria; 
Término do período para inscrições online dos alunos interessados na Tutoria para o 2° 
Semestre - Programa Tutoria 

12/10 Nossa Senhora Aparecida (Feriado) 

14/10 
Início do período para o Professor Orientador selecionar e cadastrar monitores 
adicionais do Programa Monitoria; 
Início do atendimento da Tutoria para 0 2° semestre - Programa Tutoria; 

15/10 Dia do professor 
19/10 Término do período para o Professor Orientador selecionar e cadastrar monitores 

adicionais do Programa Monitoria; 
21/10 

22/10 

Início da solicitação de extraordinário aproveitamento de estudos, dos componentes 
curriculares do 1° semestre, para cursos semestrais, com ingresso no segundo semestre, 
conforme Art. 10 da Resolução CONSEPE n°44/2010; 
Ténnino do período para que gestores aprovem o PIA (Planejamento Individual de 
Atividades) 2019/2 dos docentes no SGE; 
Início da Semana Científica do Araguaia e da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
do Araguaia; 
Início do período para os docentes registrarem os Planos de Ensino dos cursos de 
graduação no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 
XI Mostra da Pós-graduação Stricto Sensu da UFMT; 
Início do período para o Coordenador de Curso homologar as inscrições dos Monitores 
adicionais do Programa Monitoria e encaminhar, via processo SEI, as fichas cadastrais 
dos estudantes selecionados; 
Término do prazo para discentes de graduação da UFMT solicitarem ao colegiado de 
curso, via Sistema Eletrônico de Informação (SEI) da UFMT, Mobilidade Acadêmica 
Nacional, período letivo 2020/1, condicionado ao prazo da Instituição de Ensino 
Federal e/ou conveniada receptora. (http://wwwl.ufmt.br/ufmt/un/secao/6187/PROEG); 
Início do período para que gestores homologuem o PIA (Planejamento Individual de 
Atividades) 2019/2 dos docentes no SGE; 
XI Mostra da Pós-graduação Stricto Sensu da UFMT; 

23/10 XI Mostra da Pós-graduação Stricto Sensu da UFMT' 
24/10 XI Mostra da Pós-graduação Stricto Sensu da UFMT; 
25/10 XI Mostra da Pós-graduação Stricto Sensu da UFMT; 

Término do prazo para COORDENAÇAO de Curso enviar processo à PROEG referente 
aos pedidos de Mobilidade Acadêmica Nacional 2020/ 1. 

26/10 Término da Semana Científica do Araguaia e da Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia do Araguaia; 
Início do prazo para discentes de graduação da UFMT solicitarem ao colegiado de 
curso, via SEI (Sistema Eletrônica de Infonnação), Mobilidade Acadêmica Nacional, 
período letivo 2020/2, condicionado ao prazo da Instituição de Ensino Federal e/ou 
conveniada receptora. (http://WWW1 .ufmt.br/ufmt/un/secao/6187/PROEG). 
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Término do período para o Coordenador de Curso homologar as inscrições dos 
Monitores adicionais do Programa Monitoria e encaminhar, via processo SEI, as fichas 
cadastrais dos estudantes selecionados; 

27/10 DOMINGO 
Término do período de inscrição para 43 Prova de Proficiência - IL; 

28/10 Dia do Servidor Público (Ponto Facultativo) 
Início do período para PROEG homologar as inscrições dos monitores, do Programa 
Monitoria, mediante recebimento das fichas devidamente assinadas; 

29/10 X Mostra de Extensao Campus Cuiabá e Várzea Grande 
Término do período para os docentes registrarem os Planos de Ensino dos cursos de 
graduação no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

30/10 
X Mostra de Extensão Campus Cuiabá e Várzea Grande 
Ténnino do prazo para solicitação de trancamento de matrícula para cursos no sistema 
de crédito e seriado semestral do período 2019/2, pelo protocolo virtual; 

31/10 X Mostra de Extensão Campus Cuiabá e Várzea Grande 
Entrega do Plano Anual de Qualificação (Técnicos e Docentes) à SGP. 

NOVEMBRO 2019 
Data Atividades Programadas 

01/11 

X Mostra de Extensao Campus Cuiabá e Várzea Grande; 
Início do período de solicitação, via SEI (Sistema Eletrônico de Inforrnação), Auxílio 
Evento para apresentação de trabalhos acadêmicos e participação em eventos extemos 
nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2020 - PRAE; 
Término do período para PROEG homologar as inscrições dos monitores, do Programa 
Monitoria, mediante recebimento das fichas devidamente assinadas; 

02/11 Finados (Feriado) 
04/ll Término do período para que gestores homologuem o PIA (Planejamento Individual de 

Atividades) 2019/2 dos docentes no SGE e encaminharem à SGP; 
Publicação dos Editais Programa Bolsa Extensão ~ PBEXT/2020 e PBEXT AF/2020 e 
Edital de Extensão Fluxo Contínuo - EXT/2020 
Início do período para submissão de projetos do Programa Bolsa Extensão 2020 no 
Sistema de Extensão - SIEx. 
Término do prazo para divulgação do Resultado Final das Propostas de Curso Aditivas 
e da lista de monitores adicionais, do Programa Monitoria, no portal da UFMT; 

08/11 Ténnino do prazo para protocolo via SEI, de processos solicitando à Secretaria da 
PROPG concessão, cancelamento ou suspensão de bolsa CAPES; 
Término do prazo para as Coordenações de Ensino de Graduação homologarem os 
Planos de Ensino no sistema acadêmico; 

10/11 DOMINGO 
Realização da 4” Prova de Proficiência - IL' 

11/11 Início do período para que docentes realizem o REA (Relatório Eletrônico Anual) 2019 
no SGE; 
Abertura do 3° período para solicitação de diplomas de pós-graduação stricto sensu da 
UFMT; 
Término do prazo para os docentes retificarem os Planos de Ensino diligenciados pelo 
Colegiado de Curso no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 

13/11 Término do prazo para as Coordenações de Ensino de Graduação homologarem no 
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sistema acadêmico os Plano de Ensino reformulados. 
15/11

s 

Proclamação da República (Feriado) 
20/11 Dia da Consciência Negra 
25/11 Início do período para lançamento de notas 2019/2 no SIPG para os cursos de Pós- 

27/11 Inicio do Forum das Lrcencr aturas - Campus do Araguaia; 
29/11 Fórum dos Bacharelados - Campus do Araguaia 

graduação Stricto Sensu;

n Término do Fórum das Lice ciaturas - Campus do Araguaia 
DEZEMBRO 2019 

Data Atividades Programadas 
02/12 Término do período de solicitação, via SEI (Sistema Eletrônico de Informação), Auxílio 

Evento para apresentação de trabalhos acadêmicos e participação em eventos extemos 
nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2020 - PRAE; 

04/12 Divulgação do resultado da 4a Prova de Proficiência - IL; 
05/12 Realização do Teste de Habilidade Especifica (THE) do curso de Música (Bacharelado 

e Licenciatura), conforme edital a ser publicado; 
06/12 Realização do Teste de Habilidade Específica (THE) do curso de Música (Bacharelado 

e Licenciatura), conforme edital a ser publicado; 
08/12 DOMINGO 

Imaculada Conceição de Maria - Padroeira de Cuiabá 
09/12 Início do período para que gestores de faculdades e institutos definam os gestores de 

departamentos e coordenações de cursos no SGE para o período 2020/ 1; 

10/12 
Aniversário de Rondonópolis 
Término do prazo para protocolo via SEI, de processos solicitando à Secretaria da 
PROPG concessão, cancelamento ou suspensão de bolsa CAPES; 

13/12 

Último dia do ano de 201 9 para entrada na PROPeq de solicitação de registro de 
projetos, pedidos de prorrogação ou inclusão/exclusão de membros nos projetos de 
pesquisa registrados na PROPeq; 
Término do Processo Seletivo 2020/1 dos cursos de Pós-graduação Stricto Sensu; 
Encerramento do 2° Semestre Letivo de 2019 para os cursos de Pós-graduação 
Stricto Sensu; 

20/12 
Aniversário de Pontal do Araguaia 
Encerramento do 3° período 
da UFMT; 

para solicitação de diplomas de pós-graduação stricto sensu 

23/12 Recesso de Natal (Previsão) 
24/12 Recesso de Natal (Previsão) 
25/12 Natal (Feriado) 
26/12 Recesso de Natal (Previsão) 
27/12 Recesso de Natal (Previsão) 
30/12 Recesso de Ano Novo (Prev isão) 
31/12 Recesso de Ano Novo (Prev isão) 

JANEIRO 2020 
Data Atividades Programadas 
01/01 Ano Novo (Feriado) 
02/01 Recesso de Ano Novo (Prev isão) 
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Início das férias docentes 
03/01 Recesso de Ano Novo (Previsão) 

06/01 

Abertura do prazo para solicitação de registro de Projeto de Pesquisa, pedidos de 
prorrogação ou inclusão/exclusão de membros nos projetos de pesquisa registrados na 
PROPeq; 
Início do prazo para publicação dos editais de seleção para Aluno Especial 2019/2 dos 
cursos de Pós-graduação Stricto Sensu; 
Início do prazo para oferta de horários 2020/1 no SIPG dos Programas de Pós- 
graduação Stricto Sensu; 
Início do período de inscrição para a la Prova de Proficiência - IL; 

10/01 

Término do período para que gestores de faculdades e institutos definam os gestores de 
departamentos e coordenações de cursos no SGE para o período 2020/ 1. 
Término do prazo para protocolo via SEI, de processos solicitando à Secretaria da 
PROPG concessão, cancelamento ou suspensão de bolsa CAPES' 

13/01 

Início do período para lançamento/homologação dos horários e componentes 
curriculares, pelo coordenador de curso, para 2020/ 1; 
Início do período para gestores de coordenações de cursos definirem quais disciplinas 
serão ofertadas no SGE para O PIA no período 2020/ 1; 
Início do prazo para lançamento de notas, dos cursos semestrais e anuais, pelos 
professores no sistema acadêmico, relativas ao período letivo 2019/2; 

17/01 Término do período para lançamento de notas 2019/2 no SIPG para Os cursos de Pós- 
graduação Stricto Sensu 

20/01 Abertura do 1° período para solicitação de diplomas de pós-graduação stricto sensu da 
UFMT; 

24/01 

Último prazo para solicitar extraordinário aproveitamento de estudos para 
componentes curriculares a partir do segundo semestre ou ano, conforme Art.10 da 
Resolução Consepe n°44/2010; 
Término do prazo para solicitação de aproveitamento de estudos para cursos no 
sistema de crédito semestral do período 2020/1 conforme art.2° da Resolução Consepe 
n° 83/2017; 

26/01 DOMINGO 
Término do período de inscrição para a la Prova de Proficiência - IL; 

31/01 
Término das férias docentes. 
Término do prazo para oferta de horários 2020/1 no SIPG dos Programas de Pós- 
graduação Stricto Sensu; 

FEVEREIRO 2020 
Data Atividades Programadas 
03/02 Início do prazo para encaminhamento de Relatório Parcial de Iniciação Científica - 

PIBIC/PIBITI/Ação Afirmativa/PIBIC Ensino Médio e VIC 2019-2020- PROPeq; 
06/02 Realização do Teste de Habilidade Específica (THE) do curso de Música (Bacharelado 

e Licenciatura), conforme edital a ser publicado; 

07/02 

Término do período para que docentes realizem O REA (Relatório Eletrônico Anual) 
2019 no SGE; 
Término do prazo para protocolo via SEI, de processos solicitando à Secretaria da PROPG concessão, cancelamento ou suspensão de bolsa CAPES; 
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Início do período para a realização da Autoavaliação dos Cursos de Graduação. 

09/02 DOMINGO 
Realização da la Prova de Proficiência - IL; 

10/02 

Início do período para que gestores aprovem e homologuem o REA (Relatório 
Eletrônico Anual) 2019 no SGE; 
Abertura do período de matrícula para 2020/2 nos cursos de Pós-graduação Stricto 
Sensu; 

14/02 Ténnino do prazo para encaminhamento de Relatório Parcial de Iniciação Científica - 

PIBIC/PIBITI/Ação Afirmativa/PIBIC Ensino Médio e VIC 2019-2020- PROPeq; 
17/02 Início do período para o monitor do Programa Monitoria cadastrar o Relatório Final no 

Sistema; 

21/02 Término do prazo para publicação do Edital de Renovação do Programa de Assistência 
Estudantil 2020/1 - PRAE; 

24/02 Carnaval (Ponto Facultativo) 
25/02 Carnaval (Ponto Facultativo) 
26/02 Carnaval (Ponto Facultativo até as 14:00 h) 

27/02 
Término do prazo para solicitar ao colegiado de curso a quebra e/ou dispensa de pré- 
requisito para o período de 2020/1 para os cursos semestrais do sistema de crédito, 
conforme Resolução Consepe n°104/2013; 

28/02 Término do prazo para publicação dos editais de seleção para Aluno Especial 2020/1 
dos cursos de Pós-graduação Stricto Sensu; 

MARÇO 2020 
Data Atividades Programadas 

01/03 

Início do período de solicitação, via SEI (Sistema Eletrônico de Infonnação), Auxílio 
Evento para apresentação de trabalhos acadêmicos e participação em eventos externos 
nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2020 - PRAE; 
Término do período para o monitor do Programa Monitoria cadastrar o Relatório Final 
no Sistema; 

02/03 Início do período para o Professor Orientador homologar o Relatório do monitor do 
Programa Monitoria e completar seu preenchimento; 

03/03 Divulgação do Resultado da 1” Prova de Proficiência - IL' 

06/03 

Encerramento do período de matrícula para 2020/1 nos cursos de Pós-graduação Stricto 
Sensu; 
Abertura do período de ajuste de matrícula para 2020/1 nos cursos de Pós-graduação 
Stricto Sensu; 

07/03 Ténnino do período para o Professor Orientador homologar o Relatório do monitor do 
Programa Monitoria e completar seu preenchimento; 

09/03 

Ténnino do período de submissão de projetos do Programa Bolsa Extensão 2020 no 
Sistema de Extensão - SIEx 
Data final de submissão dos relatórios de Projetos do Programa Bolsa Extensão no 
Sistema de Extensão - SIEX; 
Início do 1° Semestre Letivo de 2020 para os cursos de Pós-graduação Stricto 
Sensu; 
Início do período para o Colegiado de Curso analisar os Relatórios Finais do Programa 
Monitoria e o Coordenador de Curso homologar os Relatórios aprovados pelo 

15117 K



EnNBTERR)DAEDUcAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

Colegiado no Sistema; 

10/03 

Início do período de avaliação das propostas de extensão do Programa Bolsa Extensão 
2020; 
Término do prazo para protocolo via SEI, de processos solicitando à Secretaria da 
PROPG concessão, cancelamento ou suspensão de bolsa CAPES; 

12/03 

Ténnino do período para lançamento/homologação dos horários e componentes 
curriculares, pelo coordenador de curso, para 2020/ 1; 
Término do período para gestores de coordenações de cursos definirem quais 
disciplinas serão ofertadas no SGE para o PIA no período 2020/ 1; 

13/03 

100° dia letivo do período 2019/2 
Término do período para que gestores aprovem e homologuem o REA (Relatório 
Eletrônico Anual) 2019 no SGE; 
Ténnino do atendimento da Tutoria para O 2° semestre - Programa Tutoria; 
Término do período para a realização da Autoavaliação dos Cursos de Graduação. 

14/O3 

Início do período para realização de Exame Final para os cursos Seriados semestrais e 
anuais dos Campus de Cuiabá e Rondonópolis, confonne Resolução CONSEPE N° 
63/2018; 
Início do prazo para realização de Prova Final para os cursos semestrais no sistema de 
créditos, conforme Resolução Consepe n° 63/2018; 
Término do período para o Colegiado de Curso analisar os Relatórios Finais do 
Programa Monitoria e o Coordenador de Curso homologar os Relatórios aprovados pelo 
Colegiado no Sistema; 

16/03 

Ténnino do período para realização de Exame Final para os cursos seriados semestrais 
e anuais dos Campus de Cuiabá e Rondonópolis, conforme Resolução CONSEPE N° 
63/2018; 
Ténnino do prazo para realização de Prova Final para os cursos semestrais no sistema 
de créditos, conforme Resolução CONSEPE N° 63/2018; 
Início do período letivo especial conforme Resolução CONSEPE N°93/2011; 
Início do período para que docentes realizem O PIA (Planejamento Individual de 

18/03 

Atividades) 2020/1 no SGE; 
Realização de Exames de 2” Época, para os cursos seriado semestral e anual dos Campi 
de Cuiabá e Rondonópolis, conforme Consepe n° 63/2018; 

20/03 

Término prazo para lançamento de notas, cursos de graduação, pelos professores no 
sistema acadêmico, ON-LINE, referente ao período letivo 2019/2; 
Término do período de ajuste de matrícula para 2020/1 nos cursos de Pós-graduação 
Stricto Sensu; 
Término do prazo para discentes de graduação da UFMT solicitarem ao colegiado de 
curso, via Sistema Eletrônico de Inforrnação (SEI) da UFMT, Mobilidade Acadêmica 
entre campi, período letivo 2020/1. 
(http://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/6187/PROEG). 

23/03 Processo Interno da STI: Levantamento de Inconsistências de Horários e Notas 
(STI/CES); 

24/03 Processo Intemo da STI: Correções de Inconsistências de Horários e Notas por 
Coordenações (STI/CES); 

25/03 Processo Intemo da STI: Processamento de abertura do requerimento de matrícula 
(STI/CES)- , Í' 

lónv
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26/03 Início do período para matrícula ON-LINE para o período letivo 2020/l, para veteranos 

dos cursos de graduação na modalidade presencial; 

27/03 Término do 1° período para solicitação de diplomas de pós-graduação stricto sensu 
da UFMT; 

28/03 Ténnino do prazo para envio do Relatório Final do 2° semestre - Programa Tutoria; 

30/03 

Término do período para matrícula ON-LINE para o período letivo 2020/l, para 
veteranos dos cursos de graduação na modalidade presencial; 
Início do período de Colação de Grau para 2019/2; 
Término do prazo para COORDENAÇÃO de Curso enviar processo à PROEG referente 
aos pedidos de Mobilidade Acadêmica entre campi 2020/1. 

31/03 Processo Intemo da STI: Abertura do Sistema para Ajustes de Inconsistências de 
Horários e Notas (STI/CES); 

ABRIL 2020 
Data Atividades Programadas 
01/04 énnino do período de avaliação das propostas de extensão do Programa Bolsa Extensão 

020 
03/04 érmino do prazo para entrada na PROPeq de solicitação de registro de projetos, pedidos 

e prorrogação ou inclusão/exclusão de membros nos projetos de pesquisa registrados na 
ROPeq com vistas à seleção dos programas de Iniciação Científica 
IBIC/PIBITI/PIBIC Ação Afinnativa/PIBIC Ensino Médio do período 2020-2021- 
ROPeq; 
érmino do período de solicitação via SEI (Sistema Eletrônico de Informação), de 

^nibus e de auxílio discente para apresentação de trabalhos e participação em eventos 
xtemos nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2020 - PRAE; 

06/04 lanejamento Docente; 
nício do período para publicação de editais para o processo seletivo 2020/2 dos cursos de 
ós-graduação Stricto Sensu; 

07/04 

érmino do período letivo especial confonne Resolução CONSEPE N°93/2011 
rocesso Interno da STI: Processamento do requerimento de ajuste de matrícula pelo 
luno (STI/CES); 
lanejamento Docente 

08/04 iversário de Cuiabá 
lanejamento Docente 

09/04 
lanejamento Docente; 
érmino do prazo para protocolo via SEI, de processos solicitando à Secretaria da 
ROPG concessão, cancelamento ou suspensão de bolsa CAPES; 

10/04 aixão de Cristo (Feriado) 
11/04 lanej amento Docente 

12/04 OMINGO 
Páscoa (Feriado) 

13/04 

nício do período letivo 2020/1 
nício do período de ajuste de matrícula ON-LINE pelo aluno no sistema de créditos 
cancelar e/ou acrescentar disciplinas), confonne Resolução Consepe n°52/ 1994 para o 
eríodo letivo 2020/ 1; Émw


