2020.2
ALTERAÇÃO DE OPÇÃO
(Prosseguimento em nova Habilitação)

ALUNO ESPECIAL

ALUNO NOVOS (Calouros)

ENADE
FORMATURA

AGENDA DE ROTINAS ACADÊMICAS
Atividades
RESPONSÁVEL
Estudante
Colegiados de Graduação
Interessado
Departamentos / Colegiados P. Grad.
Departamentos / Colegiados P. Grad.
Departamentos / Colegiados P. Grad.
CARE
SUPAC
Colegiados de Pós-Graduação
Colegiados
Interessado
Colegiados de Pós-Graduação
Interessado
PROGRAD / Colegiados de Graduação
Estudante
Colegiados de Graduação
Estudante

INSCRIÇÃO EM COMPONENTES
CURRICULARES (Veteranos)

Colegiados de Graduação
SUPAC
Estudante
STI
STI / Colegiados
STI
STI
Colegiados
Colegiados
Colegiados de Graduação

MATRÍCULA, INSCRIÇÃO EM COMPONENTES CURRICULARES:
alunos regulares, egressos dos bacharelados Interdisciplinares -

Bis para os cursos de progressão linear – CPL

CARE
PROGRAD/CSOA
PROGRAD/CSOA
CARE

DATA

EVENTOS ACADÊMICOS
Último dia para solicitar o prosseguimento em nova modalidade/habilitação no respectivo Colegiado de Curso - Graduação
Último dia para informar à CARE os alunos que foram autorizados a cursar outra modalidade/habilitação de curso, com os devidos aproveitamentos de estudos
Solicitação nos Departamentos (para a Graduação) e nos respectivos Colegiados dos cursos (para a Pós-Graduação) para 2020.2
Análise das solicitações e seleção dos candidatos pelos Departamentos (Graduação) e pelos Colegiados dos cursos (Pós-Graduação)
Divulgação dos resultados nos Departamentos (Graduação) e nos respectivos Colegiados dos cursos (Pós-Graduação)
Envio dos formulários e documentos ao NAREG (Graduação) ou NAREP (Pós-Graduação)
Inscrição em componentes curriculares no NAREG (Graduação) ou nos Colegiados de curso (Pós-Graduação)
Registro no SIAC das sugestões para inscrição em componentes curriculares de Calouros 2020.2
Envio à CARE da documentação dos novos alunos selecionados da Pós-Graduação 2020.2, para cadastro
Inscrição em componentes curriculares dos alunos ingressos na Pós-Graduação, nos respectivos Colegiados de acordo com cronograma estabelecido por cada Programa
Matrícula (entrega de documentos e inscrição em componentes curriculares) para os alunos da Graduação aprovados no Sistema de Seleção Unificada - SISU 2020 (1ª chamada)
para os Cursos de Progressão Linear, Bacharelados Interdisciplinares e Cursos Superiores de Tecnologia
Entrega, no Colegiado, da documentação dos alunos da Pós-Graduação aprovados em processo seletivo para 2020.2
Entrega dos comprovantes de matrícula dos alunos da Graduação aprovados no Sistema de Seleção Unificada - SISU 2020.2 (Via Internet e/ou Colegiados)
Inscrição (Portaria Normativa nº XX de xx/xx/xxxx - INEP/MEC)
Realização
Período para Colação de Grau dos concluintes 2020.2

Até 30 dias antes da Colação de Grau Período para o concluinte solicitar a confecção de diploma no Colegiado do Curso

Último dia para os Colegiados informarem à STI os critérios de escalonamento da inscrição em componentes curriculares na WEB, dentre os já estabelecidos
Disponibilização do guia de oferta de componentes curriculares na WEB e nos Colegiados dos cursos de Graduação e Pós-Graduação
Matrícula WEB
Alocação das matrículas, ajustes na alocação
Validação da alocação pelos Colegiados (conferência)
Ajustes na alocação
Divulgação dos resultados na WEB
Inscrição em componentes curriculares na modalidade presencial dos alunos regulares (Graduação e Pós-Graduação) nos respectivos Colegiados de acordo com cronograma
estabelecido por cada Colegiado
Ajuste de Inscrição em componentes curriculares nos Colegiados (somente para os alunos que fizeram a inscrição na web ou no período presencial)
Ajuste de Inscrição em componentes curriculares nos Colegiados (somente para os alunos inscritos via web ou no período presencial - sobra de vagas) - Bacharelados
Interdisciplinares
Inscrição em componentes curriculares de alunos transferidos na modalidade ex-ofício , na CARE (até 25% do total de aulas do semestre)
Período de inscrição para alunos regulares egressos dos BIs para os cursos CPL
Divulgação do resultado final dos aprovados no Processo Seletivo
Matrícula (entrega de documentos e inscrição em componentes curriculares) para os alunos egressos dos BIs aprovados no Processo Seletivo

2020.2
MOBILIDADE ACADÊMICA

RESPONSÁVEL

DATA

EVENTOS ACADÊMICOS

IFES
Colegiados de Graduação
Interessados
10/08/2020
10/08/2020
10 a 14/08/2020

PERÍODO LETIVO

09/12/2020

PLANEJAMENTO ACADÊMICO

PRÓVÁVEIS CONCLUINTES
REGISTRO DE NOTAS
REVALIDA
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA E RECONHECIMENTO DE TÍTULO

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA

TRANSFERÊNCIAS: Interna e Externa e
Matricula para Portador de Diploma de Caráter Especial

VAGAS RESIDUAIS: Transferências Interna
e Externa, Portador de Diploma e da Integralização Curricular de Ex-alunos da UFBA
Feriados Nacionais, Estaduais e Municipais 2020.1

02/07/2019 - Independência da Bahia
07/09/2018 - Independência do Brasil
12/10/2018 - Padroeira do Brasil
02/11/2018 - Finados
15/11/2018 - Proclamação da República
25/12/2018 - Natal

SUPAC
STI
Colegiados de Pós-Graduação
Colegiados de Graduação
Colegiados Graduação / Departamentos
Colegiados Graduação / Departamentos
Departamentos
Colegiados de Graduação
Colegiados de Graduação
Colegiados de Pós-Graduação
Colegiados de Graduação
Colegiados de Graduação
Docente
Docente
Interessado
Interessados
Estudante
Interessado
Interessado
CARE
CARE
Colegiados
Colegiados
Interessado
PROGRAD/CSOA
Interessado

A qualquer época

IFES encaminham à PROGRAD os pedidos de matrícula de alunos do Programa de Mobilidade Acadêmica
Envio à PROGRAD das solicitações para participação do Programa de Mobilidade Acadêmica
Matrícula presencial na CARE
Início das aulas *
PROAE EXPLICA (evento a ser realizado em espaços localizados no Campus da UFBA do Canela e em Ondina, em turno distinto)
Período de abertura de inscrição para os Benefícios da PROAE (publicação de Edital)
25% de aulas ministradas - Último dia para o registro no SIAC da confirmação de quebra de pré-requisito ou correção da inscrição
50% de aulas ministradas
75% de aulas ministradas
Último dia de aulas *
Solicitação à STI de preparação dos módulos dos sistemas acadêmicos para o Planejamento Acadêmico - 2020.2
Disponibilização dos módulos do SIAC para o Planejamento Acadêmico de Graduação e Especialização
Período de criação de turmas para os Colegiados de Pós-Graduação
Solicitação de vagas pelos Colegiados de Graduação e Especialização aos Departamentos
Negociação entre Colegiados de Graduação, Especialização e Departamentos do planejamento acadêmico e registro no SIAC
Renegociação entre Colegiados de Graduação, Especialização e Departamentos do planejamento acadêmico e registro no SIAC
Aprovação em plenário do planejamento acadêmico e registro no SIAC
Período de transferência de vagas entre os cursos de B.I.
Envio das sugestões para as inscrições em componentes curriculares de calouros 2020.2 à SUPAC
Período de ajuste de turmas para os Colegiados de Pós-Graduação (permissão apenas para alteração e exclusão)
Registro no SIAC dos prováveis concluintes
Entrega das avaliações dos prováveis concluintes ao NAC (CARE)
Último dia para lançamento de notas no SIAC - Graduação
Último dia para lançamento de notas no SIAC - Pós-Graduação (1/3 do semestre subsequente)
Solicitação no NAE (CARE)

A qualquer época Consultar a Plataforma Carolina Bori (www.carolinabori.mec.gov.br)
Último dia para solicitação de trancamento no NAE (CARE) - (1/3 do semestre 2020.2)
Período para solicitação, na CARE, de transferência interna, externa e matrícula para portador de diploma de caráter especial para os cursos de Graduação
Período para solicitação, na CARE, de transferência interna e externa para os alunos de Pós-Graduação
Envio aos Colegiados de Graduação pedidos de transferência interna, externa e matrícula para portador de diploma de caráter especial
Envio aos Colegiados dos cursos de Pós-Graduação os pedidos de transferência interna e externa
Devolução à CARE dos processos julgados (deferidos e indeferidos) para cadastro (Graduação e Pós-Graduação)
Divulgação dos resultados
Inscrição em componentes curriculares nos respectivos Colegiados de Curso
A definir/PROGRAD Divulgação do Edital de Vagas Residuais
PROGRAD/CSOA Maiores informaçãoe ver cronograma no endereço: http://www.vagasresiduais.ufba.br/

2º SEMESTRE - 2020
DIAS LETIVOS
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

SEMENTE 2020 - 03 a 06/11/2020
Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão, haverá suspensão das atividades letivas em sala de aula no período de 04 a 06/11/2020.

0

(*) Datas aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE em sessão de 28/08/2018.
Consulte o Regulamento do Ensino de Graduação e Pós-Graduação - REGPG em https://www.ufba.br/legislacao
Versão 12.12.19

