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SEI/UFMS - 1968301 - Resolução

RESOLUÇÃO Nº 34, DE 27 DE MAIO DE 2020.
Aprova as alterações no Anexo II, da Resolução
nº 164, Coun, de 7 de novembro de 2019, que
aprovou o Calendário Acadêmico, ano le vo de
2020 da UFMS.

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a Resolução
nº 128, Cograd, de 14 de maio de 2020 e Resolução nº 132, Copp, de 14 de maio de 2020, e
considerando o con do no Processo nº 23104.014442/2020-22 e no Processo nº
23104.014371/2020-68, resolve, ad referendum:
Art. 1º Aprovar as alterações no Anexo II da Resolução nº 164, de 7 de
novembro de 2019, que aprovou o Calendário Acadêmico, ano le vo de 2020, para os Cursos
de Graduação, de Pós-Graduação Stricto Sensu e das Residências Médica e Mul proﬁssional,
na forma dos Anexos I e II desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE

ANEXO I - CALENDÁRIO ACADÊMICO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
(Anexo da Resolução nº 34, Coun, de 27 de maio de 2020.)

Onde se lê:
1 a 9 de abril - período para solicitação de dilação de
prazo para conclusão de Curso de Graduação para
2020/2.
14 de abril – Data prevista para publicação do Edital de
Movimentação Interna entre Cursos de Graduação para
2020/2.
27 de abril – Início do período de solicitação de
Professor Subs tuto pelas Unidades de Administração
Setorial referente a 2020/2.
9 de maio- Término do período de solicitação de
Professor Subs tuto pelas Unidades de Administração
Setorial referente a 2020/2.
4 a 29 de maio – Período para cadastro no Siscad da

Leia-se:
1º de abril a 30 de junho: Período para solicitação de
dilação de prazo para conclusão de Curso de Graduação
para 2020/2.
22 de maio – Data prevista para publicação do Edital de
Movimentação Interna entre Cursos de Graduação para
2020/2.
27 de abril a 5 de junho – Período de solicitação de
Professor Subs tuto pelas Unidades de Administração
Setorial referente a 2020/2.

6 a 27 de julho – Período para cadastro no Siscad da
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Lista de Ofertas de disciplinas da Graduação referentes
ao Segundo Período Le vo de 2020 (2020/2).
5 de maio – Prazo ﬁnal para registro on-line de
alterações no Projeto Pedagógico dos Cursos de
Graduação, para implantação em 2021/1.
25 de maio – Data prevista para publicação de edital
para seleção de ingressantes por transferência externa,
visto humanitário, refugiados e portadores de diploma,
nos Cursos de Graduação, para 2020/2
1º de junho, data prevista para publicação do Edital
Prograd de contratação de Professor Subs tuto, para
2020/2
22 a 27 de junho - Período para solicitações referentes a
2020/2 nos cursos de Graduação: Mobilidade interna;
Permuta Interna; Permuta Interins tucional e Matrícula
de Estudante Especial Portador de Diploma.
1º de junho - Início da divulgação dos horários de aulas
do Segundo Período Le vo de 2020 (2020/2) para os
Cursos de Graduação

Lista de Ofertas de disciplinas da Graduação referentes
ao Segundo Período Le vo de 2020 (2020/2).
12 de junho – Prazo ﬁnal para registro on-line de
alterações no Projeto Pedagógico dos Cursos de
Graduação, para implantação em 2021/1.
29 de junho – Data prevista para publicação de edital
para seleção de ingressantes por transferência externa,
visto humanitário, refugiados e portadores de diploma,
nos Cursos de Graduação, para 2020/2.
1º de julho - Data prevista para publicação do Edital
Prograd de contratação de Professor Subs tuto, para
2020/2
13 a 17 de julho - Período para solicitações referentes a
2020/2 nos cursos de Graduação: Mobilidade interna;
Permuta Interna e Permuta Interins tucional e Matrícula
de Estudante Especial Portador de Diploma.
28 de julho - Início da divulgação dos horários de aulas
do Segundo Período Le vo de 2020 (2020/2) para os
Cursos de Graduação.

4 de julho – Término do Primeiro Período Le vo da
Graduação 2020 (2020/1).
11 de julho - Prazo ﬁnal para liberação de notas e
frequência das disciplinas da Graduação, no Siscad,
referente ao Primeiro Período Le vo de 2020 (2020/1).
13 a 17 de julho – Período para matrícula de
ingressantes PEC-G em 2020/2, nos Cursos de
Graduação.
20 de julho - Prazo inicial para solicitação on-line de
trancamento de matrícula pelos estudantes de
Graduação. (siscad.ufms.br)
20 e 21 de julho – 1ª etapa da renovação de matrícula
2020/2. Seleção on-line de disciplinas pelos estudantes
de Graduação.
23 e 24 de julho – Período para conﬁrmação das
matrículas da 1ª etapa de renovação 2020/2, pelas
Coordenações de Curso de Graduação.
24 de julho - Prazo Final para aprovação, no Siscad, dos
Planos de Ensino das disciplinas da Graduação
referentes ao Segundo Período Le vo de 2020 (2020/2).
27 de julho – Início do Segundo Período Le vo da
Graduação 2020 (2020/2).
27 e 28 de julho –2ª etapa da renovação de matrícula
2020/2. Ajustes on-line de matrículas pelos estudantes
de Graduação. (siscad.ufms.br)
30 a 31 de julho – Período para conﬁrmação das
matrículas da 2ª etapa de renovação 2020/2, pelas
Coordenações de Curso de Graduação

1º de agosto – Término do Primeiro Período Le vo da
Graduação 2020 (2020/1).
08 de agosto - Prazo ﬁnal para liberação de notas e
frequência das disciplinas da Graduação, no Siscad,
referente ao Primeiro Período Le vo de 2020 (2020/1).
10 a 14 de agosto – Período para matrícula de
ingressantes PEC-G em 2020/2, nos Cursos de
Graduação.
13 de agosto - Prazo inicial para solicitação on-line de
trancamento de matrícula pelos estudantes de
Graduação. (siscad.ufms.br)
13 e 14 de agosto – 1ª etapa da renovação de matrícula
2020/2. Seleção on-line de disciplinas pelos estudantes
de Graduação.
17 e 18 de agosto – Período para conﬁrmação das
matrículas da 1ª etapa de renovação 2020/2, pelas
Coordenações de Curso de Graduação.
14 de agosto - Prazo Final para aprovação, no Siscad, dos
Planos de Ensino das disciplinas da Graduação referentes
ao Segundo Período Le vo de 2020 (2020/2).
17 de agosto – Início do Segundo Período Le vo da
Graduação 2020 (2020/2).
20 e 21 de agosto –2ª etapa da renovação de matrícula
2020/2. Ajustes on-line de matrículas pelos estudantes
de Graduação (siscad.ufms.br)
24 a 25 de agosto – Período para conﬁrmação das
matrículas da 2ª etapa de renovação 2020/2, pelas
Coordenações de Curso de Graduação
27 de agosto a 2 de setembro – Validação da matrícula
3 a 7 de agosto – Validação da matrícula pelas Coacs - 3ª
pelas Coacs - 3ª etapa da renovação de matrícula
etapa da renovação de matrícula 2020/2.
2020/2.
3 a 8 de agosto – Período para solicitação de Abreviação 1 a 4 de setembro – Período para solicitação de
de Curso de Graduação.
Abreviação de Curso de Graduação.
12 de agosto - Prazo ﬁnal para solicitação on-line de
2 de setembro – Prazo ﬁnal para solicitação online de
trancamento de matrícula pelos estudantes de
trancamento de matrícula pelos estudantes de
Graduação. (siscad.ufms.br)
Graduação (sicad.ufms.br).
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14 a 19 de setembro – Período de realização do
INTEGRA UFMS 2020
1º a 10 de outubro – Período para solicitação de dilação
de prazo para conclusão de Curso de Graduação para
2021/1.
15 a 30 de outubro – Período para solicitação de
Professor Subs tuto pelas Unidades de Administração
Setorial referente a 2021/1.
30 de outubro - Data prevista para publicação on-line,
pela Prograd, das alterações cadastradas no PPC dos
Cursos de Graduação, para implantação em 2021/1.

5 a 9 de outubro – Período de realização do INTEGRA
UFMS 2020.
2 a 20 de novembro – Período para solicitação de dilação
de prazo para conclusão de Curso de Graduação para
2021/1.
3 a 17 de novembro – Período para solicitação de
Professor Subs tuto pelas Unidades de Administração
Setorial referente a 2021/1.
04 de dezembro - Data prevista para publicação on-line,
pela Prograd, das alterações cadastradas no PPC dos
Cursos de Graduação, para implantação em 2021/1.

30 de novembro - Término do Segundo Período Le vo da 15 de dezembro - Término do Segundo Período Le vo
Graduação - 2020 (2020/2).
da Graduação - 2020 (2020/2).
14 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021 3 a 30 de novembro – Período para cadastro no Siscad
Período para cadastro no Siscad da Lista de Ofertas de
da Lista de Ofertas de disciplinas da Graduação
disciplinas da Graduação referentes ao Primeiro Período
referentes ao Primeiro Período Le vo de 2021 (2021/1).
Le vo de 2021 (2021/1).
1º de dezembro – Início da divulgação dos horários de
18 de janeiro de 2021 – Início da divulgação dos horários
aulas do Primeiro Período Le vo dos Cursos de
de aulas do Primeiro Período Le vo dos Cursos de
Graduação de 2021 (2021/1).
Graduação de 2021 (2021/1).
5 de dezembro – Prazo ﬁnal para liberação de notas e
22 de dezembro – Prazo ﬁnal para liberação de notas e
frequência das disciplinas da Graduação, no Siscad,
frequência das disciplinas da Graduação, no Siscad,
referente ao Segundo Período Le vo de 2020 (2020/2). referente ao Segundo Período Le vo de 2020 (2020/2).
9 a 18 de dezembro - Período para cadastro no Siscad da 1º a 13 de dezembro - Período para cadastro no Siscad
Lista de Ofertas de disciplinas da Graduação referentes
da Lista de Ofertas de disciplinas da Graduação
ao Período Le vo de Verão 2020/2.
referentes ao Período Le vo de Verão 2020/2.
21 de dezembro – Início da divulgação dos horários de
14 de dezembro – Início da divulgação dos horários de
aulas do Período Le vo de Verão para os Cursos de
aulas do Período Le vo de Verão para os Cursos de
Graduação.
Graduação.

ANEXO II - CALENDÁRIO ACADÊMICO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
(Anexo da Resolução nº 34, Coun, de 27 de maio de 2020.)
Onde se lê:
1º de junho – Prazo inicial para solicitação on-line de
renovação de matrícula pelos estudantes de Pósgraduação
3 de junho – Prazo ﬁnal para encaminhamento à Propp
de alteração de Estrutura Curricular e Corpo Docente de
Cursos de Pós-graduação referente a 2020/2.
15 de junho– Prazo ﬁnal para cadastro e ajustes online das Listas de Ofertas de disciplinas 2020/2 da PósGraduação, pelas Secretarias de Pós-graduação.
26 de junho– Prazo ﬁnal para veriﬁcação da oferta e
divulgação dos horários de aula 2020/2 pela
Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação.
4 de julho – Término do Período Le vo da Pós-graduação
2020/1.
13 a 15 de julho – Período para matrícula on-line de
estudantes regulares da Pós-graduação 2020/2*.

Leia-se:
1º de julho – Prazo inicial para solicitação on-line de
renovação de matrícula pelos estudantes de Pósgraduação
3 de julho – Prazo ﬁnal para encaminhamento à Propp
de alteração de Estrutura Curricular e Corpo Docente de
Cursos de Pós-graduação referente a 2020/2.
15 de julho– Prazo ﬁnal para cadastro e ajustes online das Listas de Ofertas de disciplinas 2020/2 da PósGraduação, pelas Secretarias de Pós-graduação.
26 de julho– Prazo ﬁnal para veriﬁcação da oferta e
divulgação dos horários de aula 2020/2 pela
Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação.
1º de agosto – Término do Período Le vo da Pósgraduação 2020/1.
10 a 12 de agosto – Período para matrícula on-line de
estudantes regulares da Pós-graduação 2020/2*.
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Onde se lê:
15 de julho – Prazo ﬁnal para solicitação on-line de
renovação de matrícula pelos estudantes de Pósgraduação*.
20 e 21 de julho – Período para matrícula on-line de
Estudantes Especiais da Pós-graduação 2020/2*.
27 julho – Início do Período Le vo da Pós-graduação
2020/2.
27 a 31 de julho– Período de recepção de novos
estudantes de Pós-graduação.
08 de julho – Prazo ﬁnal para lançamento on-line dos
Planos de Ensino de Pós-graduação, pelos docentes, para
matrícula em 2020/2.
10 de julho – Prazo ﬁnal de liberação on-line dos
registros das disciplinas da Pós-graduação 2020/1.
16 a 19 de julho– Período para autorização de solicitação
de matrícula 2020/2 dos estudantes regulares de PósGraduação pelos Orientadores.
24 de julho– Prazo ﬁnal para conﬁrmação de
matrícula on-line 2020/2 pelas Secretarias dos Cursos de
Pós-graduação.
14 a 19 de setembro – Período de realização do INTEGRA
UFMS 2020
30 de novembro – Término do Período Le vo da Pósgraduação 2020/2.
18 de dezembro– Prazo ﬁnal de liberação on-line dos
registros das disciplinas da Pós-graduação 2020/2

Leia-se:
12 de agosto – Prazo ﬁnal para solicitação on-line de
renovação de matrícula pelos estudantes de Pósgraduação*.
17 e 18 de agosto – Período para matrícula on-line de
Estudantes Especiais da Pós-graduação 2020/2*.
24 de agosto – Início do Período Le vo da Pós-graduação
2020/2.
24 a 28 de agosto – Período de recepção de novos
estudantes de Pós-graduação.
05 de agosto – Prazo ﬁnal para lançamento on-line dos
Planos de Ensino de Pós-graduação, pelos docentes, para
matrícula em 2020/2.
07 de agosto – Prazo ﬁnal de liberação on-line dos
registros das disciplinas da Pós-graduação 2020/1.
13 a 16 de agosto – Período para autorização de
solicitação de matrícula 2020/2 dos estudantes regulares
de Pós-Graduação pelos Orientadores.
21 de agosto – Prazo ﬁnal para conﬁrmação de
matrícula on-line 2020/2 pelas Secretarias dos Cursos de
Pós-graduação.
5 a 9 de outubro – Período de realização do INTEGRA
UFMS 2020.
15 de dezembro – Término do Período Le vo da Pósgraduação 2020/2.
23 de dezembro – Prazo ﬁnal de liberação on-line dos
registros das disciplinas da Pós-graduação 2020/2

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Santos Turine,
Reitor(a), em 27/05/2020, às 19:05, conforme horário oﬁcial de Mato Grosso
do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 1968301 e o código CRC 39AB05E1.

CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária
Fone:
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.000071/2020-00

SEI nº 1968301
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