
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

COORDENADORIA DE ASSUNTOS E REGISTROS ACADÊMICOS 

Recomposição de Calendário para o 2°/2015 Campus GV  
 

2º PERÍODO LETIVO 

 

OUTUBRO -2015 

12 – Feriado  

15 – Início do período para pedido de dispensa de disciplinas na Central de Atendimento ou nos polos de apoio presencial 

15 a 29 – Ajuste de matrícula pelos coordenadores de curso 

22 e 23 – Inscrição em Nova Modalidade. 

26 – Início das Aulas 

30 – Feriado – Funcionário  Público 

31 - Recesso 

 

NOVEMBRO – 2015  

02 – Feriado 

03 – Matrícula em disciplinas com vagas ociosas, realizada pelos coordenadores de curso 

04  - 3ª Análise de Matrícula – CGCO 

05 e 06 – Ajustes Finais de Matrículas feitos pela Coordenação  

11 – Suspensão das aulas com retorno em 04 de Janeiro de 2016 

 

DEZEMBRO– 2015  

 

01 a 31 – Suspensão das aulas com retorno em 04 de Janeiro de 2016 

 

JANEIRO - 2016 

04 – Retorno às Aulas 

08 – Fim do período para pedido de dispensa de disciplina, para o 2º sem. letivo de 2015, na Central de Atendimento  

26 – Último dia para trancamento de disciplina, no SIGA 

17 e 18 – Realização do PISM 

18 – Recesso Realização do PISM 

18 – Lançamento do edital do PIIGRAD  ( Programa de Intercâmbio Internacional de Graduação ) 

25 a 05 de fevereiro – Inscrição no PIIGRAD 
 

 

 

FEVEREIRO – 2016 
01 a 05 – Inscrição para Colação de Grau Unificada 

26 – Último dia para os coordenadores de curso solicitarem aos departamentos as vagas necessárias nas disciplinas para o 

1°/2016 

03 e 04 – Período para pedidos de transferência, mudança de curso, reinscrição  e inscrição em 2º curso, tendo cursado 50% da 

CH do curso pretendido e ingresso para graduados, na Central de Atendimento. 

08 – Recesso 

09 – Carnaval 

10 – Recesso 

 

MARÇO – 2016 

01 a  31 – Período para mobilidade acadêmica 

23 – Último dia para os chefes de departamento responderem as solicitações dos coordenadores de curso, quanto ao horário e 

número de vagas em disciplinas para o 1°/2016. 

23 – Último dia para digitação do horário linear para 1°/2016 

24 – Recesso 

25 – Feriado 

 

 

ABRIL – 2016 

08 – Último dia para digitação do horário linear para 1°/2016 

08 – Último dia para os coordenadores de curso devolverem os pedidos de dispensa de disciplina a CDARA 

25 – Último dia de Aula 2°/2015 

25 a 29 – Pedido de destrancamento de curso para o 1°/2016, na Central de Atendimento. 

30  – Último dia para lançamento de notas 2°/2015 

 

 

 

MAIO – 2016 

 
02 a 04 – Realização de matrícula pelos acadêmicos para 1°/2016, no SIGA 

04 – Ajuste no Plano departamental 

05 e 06 – 1ª Análise de matrícula – CGCO  

07 a 09 – Ajuste de matrículas realizado pelos acadêmicos para o 1°/2016, no SIGA 

10 e 11  – 2ª Análise de matrícula CGCO 

12 –  Início do Ajuste de matrícula pelos coordenadores 

 

16 – Início das aulas 1°/2016 

16 a 20 –  Ajuste de matrícula pelos coordenadores 

23 – Matrícula em disciplinas com vagas ociosas, realizada pelos coordenadores de curso 

24 e 25 – 3ª Análise de matrícula CGCO 

30 – Ajuste final de matrícula pelos coordenadores 

 

 

 


