
 
 

GABINETE DA REITORIA 
Caixa Postal 07    

CEP 96.400-970       BAGÉ/RS 
Telefone: 53 3240 5400      Endereço eletrônico: reitoria@unipampa.edu.br 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 1564, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2016 
 
 
 
 
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PAMPA, no exercício da Reitoria, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, 

 
CONSIDERANDO os termos do Processo protocolado 

sob o número 23100.002872/2016-55, 
 
RESOLVE: 
 

                          Art. 1º Estabelecer o Calendário Acadêmico para o ano 
letivo de 2017, da Universidade Federal do Pampa, conforme os anexos I e II. 
 
                                    Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
aprovação e publicação. 
 

 
 
 
 

                                                          Maurício Aires Vieira 

                                                                     Vice-Reitor no Exercício da Reitoria  
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ANEXO I 
 
 

CALENDÁRIO ACADÊMICO UNIPAMPA – ANO LETIVO 2017 
 
 

Novembro e dezembro/2016  
Janeiro/2017 

Data ou 
Período 

Atividade Acadêmica 

01 a 16/11/16 
Publicação do Edital do Processo Seletivo para Indígenas para o semestre 
letivo 2017/1. 

16 a 18/11/16 
Publicação do Edital do Processo Seletivo Específico para Ingresso de 
Fronteiriços para o semestre 2017/1. 

01 a 09/12/16 
 

Encaminhamento das Coordenações de Curso à Comissão de Ensino do 
campus quanto à demanda de oferta de componente curricular para o 
Período Letivo Especial II (Verão).  

Encaminhamento das Coordenações de Curso à Comissão de Ensino do 
campus quanto à demanda de oferta do componente curricular Estágio 
Extemporâneo para o semestre 2017/1, em instituições e/ou empresas com 
convênio firmado com a UNIPAMPA. 

Solicitação de aproveitamento e dispensa de componente curricular para o 
semestre letivo 2017/1, junto à Secretaria Acadêmica, para ingressante do 
Processo Seletivo Complementar e ingressante do Processo de Reopção. 

12 a 16/12/16 
 

Encaminhamento da Comissão de Ensino ao Conselho do campus e 
deliberação deste, quanto à demanda de oferta de componentes curriculares 
em Período Letivo Especial II (Verão). 

Encaminhamento da Comissão de Ensino ao Conselho do campus e 
deliberação deste, quanto à demanda de oferta do componente curricular 
Estágio Extemporâneo para o semestre 2017/1, em instituições e/ou 
empresas com convênio firmado com a UNIPAMPA. 

12/12/16  
a  

08/02/17 

Solicitação à Coordenação do Curso, pelo discente, de oferta de 
componente curricular na Modalidade Especial, para provável formando, 
para o semestre 2017/1. 

19 e 20/12/16 

Registro no SIE, a oferta de componentes curriculares em Período Letivo 
Especial II (Verão). 

Registro no SIE, a oferta de componente curricular de Estágio 
Extemporâneo para 2017/1. 

20/12/16 
Data limite para divulgação, pela Reitoria, do cronograma de Colação de 
Grau (formaturas) referente ao semestre letivo regular 2017/1.  

02/01/17  
a  

20/03/17 

Inscrição e matrícula pelo Sistema de Seleção Unificada – SiSU 2017, 
conforme Calendário SiSU (SESu/MEC) e Edital(is) do processo seletivo da 
UNIPAMPA. 

04/01/17  
a  

05/03/17 
Intervalo entre os semestres letivos regulares 2016/2 e 2017/1 

04 a 31/01/17 
Solicitação de aproveitamento e dispensa de componentes curriculares para 
o semestre letivo 2017/1, junto à Secretaria Acadêmica, para alunos 
regulares. 
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04/01/17  
a  

03/03/17 

Solicitação de vagas de Estágio Obrigatório pelos setores da Universidade, 
através do SIPPEE, para o Edital 2017/1. 

04/01/17  
a  

06/03/17 

Aprovação, pelos coordenadores de curso através do SIPPEE, às 
solicitações de vagas de Estágio Obrigatório ofertadas pelos setores da 
Universidade, para o Edital 2017/1. 

04 e 05/01/17  

Matrícula através da web, realizada pelos discentes, para componentes 
curriculares em Período Letivo Especial II (Verão). 

Matrícula através da web, realizada pelos discentes, para o componente 
curricular Estágio Extemporâneo para 2017/1. 

06/01/17 
Processamento no SIE das solicitações de matrícula para componente 
curricular em Período Letivo Especial II (Verão) e componente curricular 
Estágio Extemporâneo para 2017/1. 

09/01/17  
a  

25/02/17 
Período Letivo Especial II (Verão) 

11/01/17 Ato de Criação da Universidade Federal do Pampa 

 15/01/17 

Data limite para envio à Divisão de Estágios/PROGRAD, pela Divisão de 
Estágio do campus, da documentação completa para solicitação de 
convênio, com vistas à agilidade e efetividade de realização de estágio 
obrigatório no semestre 2017/1.  

Fevereiro/2017 

03/02/17 
Término das aulas do segundo semestre letivo 2016 para o Campus 

Jaguarão 

03 a 10/02/17 
Solicitação, pelo discente, de Mobilidade Acadêmica Intrainstitucional, 
Interinstitucional e no Regime Especial de Graduação, junto à Secretaria 
Acadêmica, referente ao semestre letivo regular 2017/1. 

07 a 14/02/17 
Matrícula através da web, realizada pelos discentes, para componente 
curricular referente ao semestre letivo regular 2017/1 (exceto ingressantes). 

07/02/17  
a  

24/03/17 

Solicitação através da web, realizada pelos discentes, para Trancamento 
Total de matrícula referente ao semestre letivo regular 2017/1 (exceto 
ingressantes).  

10/02/17  
a  

14/03/17 

Encaminhamento das Coordenações de Curso à Coordenação Acadêmica e 
deliberação desta, quanto à oferta de componente curricular para o semestre 
2017/1 na Modalidade Especial, para provável formando. 

15/02/17 
 

Processamento no SIE das solicitações de matrícula através da web, para 
componente curricular referente ao semestre letivo regular 2017/1 (exceto 
ingressantes). 

Data limite de encaminhamento das Coordenações de Cursos à Secretaria 
Acadêmica, quanto aos resultados das análises de aproveitamento e 
dispensa de componentes curriculares para ingressantes do Processo 
Seletivo Complementar e do Processo de Reopção, referente ao semestre 
letivo regular 2017/1. 

Data limite de encaminhamento das Coordenações de Curso à Secretaria 
Acadêmica, quanto aos resultados das solicitações de aproveitamento e 
dispensa de componentes curriculares para alunos regulares, referente ao 
semestre letivo regular 2017/1. 
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16 a 21/02/17 
Solicitação através da web, pelos discentes, para ajuste de matrícula 
referente ao semestre letivo regular 2017/1 (exceto ingressantes). 

16/02/17  
a  

01/03/17 

Registro no SIE, quanto aos resultados das análises de aproveitamento e 
dispensa de componentes curriculares para ingressantes do Processo 
Seletivo Complementar e do Processo de Reopção, referente ao semestre 
letivo regular 2017/1. 

Registro no SIE, quanto aos resultados das solicitações de aproveitamento e 
dispensa de componentes curriculares para alunos regulares, referente ao 
semestre letivo regular 2017/1. 

20 a 26/02/17 
Finalização dos Diários de Classe do Período Letivo Especial II (Verão), pelo 
docente, no Portal do Professor – GURI. 

21 a 26/02/17 
Registro de notas do Período Letivo Especial II (Verão), pelo docente, no 
Portal do Professor GURI. 

22/02/17 
Processamento, no SIE, das solicitações através da web de ajuste de 
matrícula referente ao semestre letivo regular 2017/1.  

24/02/17 
Divulgação pela Secretaria Acadêmica, do resultado das solicitações de 
mobilidade acadêmica intrainstitucional, interinstitucional e no Regime 
Especial de Graduação para o semestre letivo 2017/1. 

Março/2017 

01 a 17/03/17 
Reuniões de planejamento de atividades de ensino dos docentes, 
Coordenações de Curso e Coordenações Acadêmicas. 

02 a 07/03/17 
Ajuste de matrícula presencial referente ao semestre letivo regular 2017/1, 
em data, turno e horário conforme especificidade de cada curso e divulgação 
junto à Coordenação de Curso. 

06/03/17 Início das aulas do primeiro semestre letivo regular 2017/1 

06 e 07/03/17 
Matrícula dos discentes selecionados no Edital do Processo de Reopção e 
Processo Seletivo Complementar referente ao semestre letivo regular 
2017/1, junto à Secretaria Acadêmica. 

06 a 17/03/17 
Apresentação, pelos docentes, dos planos de ensino dos componentes 
curriculares referente ao semestre letivo regular 2017/1, aos discentes. 

07 a 17/03/17 
Publicação do Edital de Estágio Obrigatório na UNIPAMPA como unidade 
concedente, referente ao semestre 2017/1. 

08 a 24/03/17 
Solicitação, pelo discente, de Trancamento Parcial de matrícula referente ao 
semestre letivo regular 2017/1, junto à Secretaria Acadêmica. 

08 e 09/03/17 
Matrícula dos discentes em Mobilidade Intrainstitucional e Interinstitucional e 
para acadêmico no Regime Especial de Graduação para o semestre 2017/1, 
junto à Secretaria Acadêmica do campus. 

13 a 30/03/17 
Análise e processamento no SIE, das solicitações de Trancamento Total de 
matrícula. 

20/03/17 

Data limite para registro e matrícula, no SIE, da oferta de componente 
curricular na Modalidade Especial, para provável formando, para o semestre 
2017/1. 

Finalização do processo de matrículas referente ao semestre letivo regular 
2017/1. 
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24/03/17 
Aprovação, pelas Comissões de Curso, dos planos de ensino dos 
componentes curriculares referentes ao semestre letivo regular 2017/1. 

27/03/17  
a  

09/06/17 

Solicitação, pelo discente, de Mobilidade Acadêmica Intrainstitucional, 
Interinstitucional e no Regime Especial de Graduação, junto à Secretaria 
Acadêmica, referente ao semestre letivo regular 2017/2. 

30/03/17 
Finalização, pelos docentes, dos planos de ensino dos componentes 
curriculares referentes ao semestre letivo regular 2017/1, no Portal do 
Professor – GURI. 

31/03/17  
a  

10/04/17 

Solicitação, pelo discente, de restabelecimento de vínculo para matrícula no 
semestre de 2017/2 (exceto ingressante), desde que não tenha efetuado 
matrícula ou trancamento de matrícula em 2017/1, junto à Secretaria 
Acadêmica. 

Abril/2017 

03 a 07/04/17 
Publicação do Edital do Processo de Reopção e do Edital do Processo 
Seletivo Complementar referente ao semestre letivo regular 2017/2. 

10 a 20/04/17 
Resultado e Processamento, no SIE, das solicitações de restabelecimento de 
Vínculo de discente para matrícula em 2017/2. 

24 a 28/04/17 

Processamento, no SIE, quanto aos discentes em abandono (discentes que 
não efetuaram matrícula ou trancamento total; que não estejam em 
mobilidade acadêmica ou em licença médica; que não solicitaram 
restabelecimento de vínculo). 

Maio/2017 

02/05/17 

Envio, pela Coordenação de Curso, à Divisão de Planejamento e 
Desenvolvimento/PROGRAD de propostas de alterações curriculares que 
impliquem em modificação de nomenclatura, número de vagas, turno, tempo 
de integralização de curso de graduação, com vistas à implementação das 
alterações em 2018/1. 

02/05 a 11/07 
Solicitação, pelos responsáveis de setores da UNIPAMPA, para vagas de 
Estágio Obrigatório, através do SIPPEE, referente à edição do edital 2017/2. 

02/05/17  
a  

13/07/17 

Aprovação, pelos Coordenadores de Curso, através do SIPPEE, às 
solicitações de vagas de Estágio Obrigatório ofertadas pelos setores da 
UNIPAMPA, referente à edição do Edital 2017/2. 

12/05/17 
Data limite para publicação, pela PROGRAD/Divisão de Documentação 
Acadêmica da Norma Operacional de Colação de Grau 2017/01. 

29/05/17 
Processamento, no SIE, da relação de acadêmicos com perda de vínculo 
(Desligamento).  

Junho/2017 

05 a 30/06/17 
Inscrição de estudantes irregulares junto ao ENADE (que não realizaram o 
exame nos anos anteriores). 

05 a 12/06/17 

Encaminhamento das Coordenações de Curso à Comissão de Ensino do 
campus quanto à demanda de oferta de componente curricular em Período 
Letivo Especial I (Inverno). 

Encaminhamento das Coordenações de Curso à Comissão de Ensino do 
campus quanto à demanda de oferta de componentes curriculares para o 
semestre letivo regular 2017/2. 
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10/06/17 

Data limite para envio à Divisão de Estágios/PROGRAD, pela Divisão de 
Estágio do campus, a documentação completa para solicitação de convênio, 
com vistas à agilidade e efetividade de realização de estágio obrigatório no 
semestre 2017/2. 

12 a 20/06/17 
Solicitação, pelo discente, de aproveitamento de atividades complementares 
de graduação (ACG) junto à Secretaria Acadêmica. 

13 a 23/06/17 

Encaminhamento da Comissão de Ensino ao Conselho do campus e 
deliberação deste, quanto à demanda de oferta de componente curricular em 
Período Letivo Especial I (Inverno). 

Encaminhamento da Comissão de Ensino ao Conselho do campus e 
deliberação deste, quanto à demanda de oferta de componentes curriculares 
para o semestre letivo regular 2017/2. 

20/06/17 
Data limite para divulgação, pela Reitoria, do cronograma de Colação de 
Grau (formaturas) referente ao semestre letivo regular 2017/2.  

26 a 29/06/17 
Registro no SIE, a oferta de componente curricular em Período Letivo 
Especial I (Inverno). 

Julho/2017 

01 a 17/07/17 

Registro de notas, pelos docentes, dos componentes curriculares na 
Modalidade Regular e/ou Especial e do Estágio Extemporâneo referente ao 
semestre letivo 2017/1, através do Portal do Professor – GURI.  

Finalização, pelos docentes, do Diário de Classe dos componentes 
curriculares na Modalidade Regular e/ou Especial e do Estágio 
Extemporâneo referente ao semestre letivo 2017/1, através do Portal do 
Professor – GURI. 

01/07/17  
a  

30/08/17 
Inscrição, pela Coordenação do Curso, de estudantes habilitados ao ENADE. 

03 a 14/07/17 
Registro, no SIE, a oferta de componente curricular para o semestre letivo 
regular 2017/2, pela Secretaria Acadêmica. 

10 a 14/07/17 
 

Encaminhamento, pela Coordenação de Curso, à Secretaria Acadêmica, para 
o registro, no SIE, o resultado das solicitações de aproveitamento de ACG. 

Solicitação, pelo discente, de aproveitamento e dispensa de componente 
curricular referente ao semestre letivo regular 2017/2, junto à Secretaria 
Acadêmica, para ingressantes do Processo Seletivo Complementar e do 
Processo de Reopção. 

10 a 20/07/17 
Solicitação, pelo discente em regime regular, de aproveitamento e dispensa 
de componente curricular referente ao semestre letivo regular 2017/2 junto à 
Secretaria Acadêmica. 

30/06/17  
a  

02/07/17 

Matrícula através da web, pelo discente, para componente curricular em 
Período Letivo Especial I (Inverno). 

14 a 24/07/17 
Publicação do Edital de Estágio Obrigatório na UNIPAMPA como unidade 
concedente, referente ao semestre 2017/2. 

15/07/17 Término das aulas do primeiro semestre letivo (2017/1) 
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03/07/17 
Processamento das solicitações de matrícula para componentes curriculares 
em Período Letivo Especial I (Inverno). 

17 e 18/07/17 
Divulgação da oferta de componentes curriculares para o semestre letivo 
regular 2017/2, no portal eletrônico da Universidade/campus. 

18/07/17  
a  

02/08/17 

Intervalo entre os semestres letivos regulares 
Período Letivo Especial I 2017 

18/07/17 
Divulgação do resultado das solicitações de Mobilidade Acadêmica 
Interinstitucional, Intrainstitucional e para acadêmico no Regime Especial de 
Graduação para o semestre letivo 2017/2. 

19 a 25/07/17 
Solicitação de matrícula através da web pelos acadêmicos (exceto 
ingressantes), para o semestre letivo regular 2017/2. 

19/07/17  
a  

25/08/17 

Solicitação através da web, de Trancamento Total de matrícula, pelos 
acadêmicos, exceto ingressantes, para o semestre 2017/2. 

26/07/17 
Processamento no SIE, das solicitações de matrícula para o semestre letivo 
regular 2017/2. 

27/07/17  
a  

04/08/17 

Solicitação à Coordenação do Curso, pelo discente, de oferta de componente 
curricular na Modalidade Especial, para provável formando, para o semestre 
2017/2. 

27 a 30/07/17 
Solicitação através da web, pelos discentes, para ajuste de matrícula 
referente ao semestre letivo regular 2017/2 (exceto ingressantes). 

28/07/17 
 

Data limite de encaminhamento, pelas Coordenações de Cursos, à Secretaria 
Acadêmica, quanto aos resultados das análises de aproveitamento e 
dispensa de componentes curriculares para ingressantes do Processo 
Seletivo Complementar e do Processo de Reopção, referente ao semestre 
letivo regular 2017/2. 

Data limite de encaminhamento, pelas das Coordenações de Curso, à 
Secretaria Acadêmica, quanto aos resultados das solicitações de 
aproveitamento e dispensa de componentes curriculares para alunos 
regulares, referente ao semestre letivo regular 2017/2. 

28 a 31/07/17 

Registro no SIE, dos resultados das solicitações de aproveitamento e 
dispensa de componentes curriculares para alunos regulares, referente ao 
semestre letivo regular 2017/2. 

Registro no SIE, dos resultados das análises de aproveitamento e dispensa 
de componentes curriculares para ingressantes do Processo Seletivo 
Complementar e do Processo de Reopção, referente ao semestre letivo 
regular 2017/2. 

31/07/17 
Processamento no SIE, das solicitações de matrícula através da web, para 
componente curricular referente ao semestre letivo regular 2017/2 (exceto 
ingressantes). 

Agosto/2017 

01 a 21/08/17 
Reuniões de planejamento de atividades de ensino dos docentes, 
coordenações de curso e coordenações acadêmicas. 
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01 a 04/08/17 
Ajuste de matrícula presencial referente ao semestre letivo regular 2017/2, 
em data, turno e horário conforme especificidade de cada curso e divulgação 
junto à Coordenação de Curso. 

03/08/17 Início das aulas do segundo semestre letivo regular (2017/2) 

03 a 21/08/17 
Apresentação, pelos docentes, dos planos de ensino dos componentes 
curriculares referente ao semestre letivo regular 2017/2, junto aos discentes. 

03 a 07/08/17 

Finalização dos Diários de Classe do Período Letivo Especial I (inverno), pelo 
docente, no Portal do Professor – GURI. 

Registro de notas do Período Letivo Especial I (inverno), pelo docente, no 
Portal do Professor GURI. 

05 a 11/08/17 
Encaminhamento, pelas Coordenações de Curso, à Coordenação Acadêmica 
e deliberação desta, quanto à oferta de componente curricular para o 
semestre letivo 2017/2 na Modalidade Especial, para provável formando. 

07 a 25/08/17 
Solicitação, pelo discente, de Trancamento Parcial de matrícula referente ao 
semestre letivo regular 2017/2, junto à Secretaria Acadêmica. 

07 e 08/08/17 
Matrícula dos discentes selecionados no Edital de Reopção e do Processo 
Seletivo Complementar referente ao semestre letivo regular 2017/2, junto à 
Secretaria Acadêmica. 

08 e 09/08/17 
Matrícula dos discentes em Mobilidade Intrainstitucional e Interinstitucional e 
para acadêmico no Regime Especial de Graduação para o semestre 2017/2, 
junto à Secretaria Acadêmica. 

10 e 18/08/17 
Chamada de suplentes e matrículas para ingressantes pelo Processo SiSU 
para o semestre 2017/2, para os cursos com ingresso no segundo semestre. 

15 a 31/08/17 
Análise e processamento, no SIE, das solicitações de Trancamento Total de 
matrícula, para o semestre 2017/2. 

18/08/17 
Data limite para registro e matrícula, no SIE, da oferta de componente 
curricular na Modalidade especial, para provável formando, para o semestre 
2017/2. 

28/08/17 
Aprovação, pelas Comissões de Curso, dos planos de ensino dos 
componentes curriculares referentes ao semestre letivo regular 2017/2. 

30/08/17 
Finalização, pelos docentes, dos planos de ensino dos componentes 
curriculares referentes ao semestre letivo regular 2017/2, no Portal do 
Professor – GURI. 

31/08/17 
Finalização do processo de matrículas referente ao semestre letivo regular 
2017/2. 

Setembro/2017 

01 a 08/09/17 

Solicitação, pelo discente, para restabelecimento de vínculo para matrícula no 
semestre de 2018/1 (exceto ingressante), desde que não tenha efetuado 
matrícula ou trancamento de matrícula em 2017/2, junto à Secretaria 
Acadêmica. 

12 a 22/09/17 
Resultado e Processamento, no SIE, das solicitações de restabelecimento de 
vínculo de discente para matrícula em 2018/1. 
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26 a 28/09/17 

Processamento, no SIE, quanto aos discentes em abandono (discentes que 
não efetuaram matrícula ou trancamento total; que não estejam em 
mobilidade acadêmica ou em licença médica; que não solicitaram 
restabelecimento de vínculo). 

Outubro/2017 

02 a 05/10/17 
Publicação do Edital do Processo de Reopção e do Edital do Processo 
Seletivo Complementar para ingresso no semestre letivo de 2018/1. 

03/10/17 
Processamento, no SIE, quanto aos acadêmicos com perda de vínculo 
(Desligamento). 

06 a 31/10/17 
Solicitação, pelos discentes, de aproveitamento de atividades 
complementares de graduação (ACG), junto à Secretaria Acadêmica. 

17/10/17 
Data limite para publicação, pela PROGRAD/Divisão de Documentação 
Acadêmica da Norma Operacional de Colação de Grau 2017/02. 

Novembro/2017 

01/11/17  
a  

12/12/17 

Solicitação, pelo discente, de Mobilidade Acadêmica Intrainstitucional, 
Interinstitucional e no Regime Especial de Graduação, junto à Secretaria 
Acadêmica, referente ao semestre letivo regular 2018/1. 

01 a 15/11/17 
Publicação do Edital do Processo Seletivo para Indígenas para o semestre 
letivo 2018/1. 

07 a 20/11/17 
Encaminhamento das Coordenações de Curso à Comissão de Ensino do 
campus quanto à demanda de oferta do componente curricular para o 
semestre letivo regular 2018/1. 

16 a 18/11/17 
Publicação do Edital do Processo Seletivo Específico para Ingresso de 
Fronteiriços para o semestre 2018/1. 

19 ou 26/11/17 Data (provável) da Aplicação das provas do ENADE 2017. 

20 a 30/11/17 
Encaminhamento, pela Coordenação de Curso, à Secretaria Acadêmica, para 
o registro, no SIE, o resultado das solicitações de aproveitamento de ACG. 

20/11/17  
a  

15/01/17 

Data limite para envio à Divisão de Estágios/PROGRAD, pela Divisão de 
Estágio do campus, a documentação completa para solicitação de convênio, 
com vistas à agilidade e efetividade de realização de estágio obrigatório no 
semestre 2018/1. 

22/11/17  
a  

04/12/17 

Encaminhamento da Comissão de Ensino ao Conselho do campus e 
deliberação deste, quanto à demanda de oferta de componente curricular 
para o semestre letivo regular 2018/1. 

Dezembro/2017 

01 a 11/12/17 
Encaminhamento das Coordenações de Curso à Comissão de Ensino do 
campus, quanto à demanda de oferta de componente curricular em Período 
Letivo Especial I 2018 (Verão). 
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01 a 11/12/17 

Encaminhamento das Coordenações de Curso à Comissão de Ensino do 
campus, quanto à demanda de oferta do componente curricular Estágio 
Extemporâneo referente ao semestre letivo 2018/1, em instituições e/ou 
empresas com convênio firmado com a UNIPAMPA. 

Encaminhamento das Coordenações de Curso à Comissão de Ensino do 
campus quanto à demanda de oferta de componentes curriculares para o 
semestre letivo regular 2018/1. 

01/12/17  
a  

21/02/18 

Solicitação de vagas de Estágio Obrigatório pelos responsáveis nos setores 
da UNIPAMPA através do SIPPEE, para edição do edital 2018/1. 

01/12/17  
a  

27/02/2018 

Aprovação, pelos Coordenadores de Curso através do SIPPEE, às 
solicitações de vagas de estágio obrigatório ofertadas pelos setores da 
UNIPAMPA, para o edital 2018/1. 

04 a 20/12/17 

Registro de notas, pelos docentes, dos componentes curriculares na 
modalidade  regular e especial, referente ao semestre letivo 2017/2, através 
do Portal do Professor – GURI.  

Finalização, pelos docentes, do Diário de Classe dos componentes 
curriculares na modalidade regular e/ou especial, referente ao semestre letivo 
2017/2, através do Portal do Professor – GURI. 

12 a 15/12/17 
 

Encaminhamento da Comissão de Ensino ao Conselho do campus e 
deliberação deste, quanto à demanda de oferta de componentes curriculares 
para o semestre letivo regular 2018/1. 

Encaminhamento da Comissão de Ensino ao Conselho do campus e 
deliberação deste, quanto à demanda de oferta de componente curricular de 
Estágio Extemporâneo para 2018/1, em instituições e empresas com 
convênio firmado. 

Encaminhamento da Comissão de Ensino ao Conselho do campus e 
deliberação deste, quanto à demanda de oferta de componentes curriculares 
em Período Letivo Especial I 2018 (Verão). 

18 e 19/12/17 
Registro no SIE, a oferta de componente curricular em Período Letivo 
Especial I 2018/1 (verão). 

18/12/17 Término das aulas do segundo semestre letivo regular (2017/2) 

20/12/17 
a  

08/01/18 

Matrícula, pelo discente, através da web, para componentes curriculares em 
Período Letivo Especial I 2018 (Verão). 

 20 e 21/12/17 
Registro no SIE, a oferta de componente curricular de Estágio Extemporâneo 
para 2018/1, em instituições e empresas com convênio firmado. 

20/12/17 
Data limite para divulgação, pela Reitoria, do cronograma de Colação de 
Grau (formaturas) referente ao semestre letivo regular 2018/1.  

21/12/17 
a 

15/01/18 

Registro, no SIE, a oferta de componente curricular para o semestre letivo 
regular 2017/2, pela Secretaria Acadêmica. 

23/12/17 Início do recesso de final de ano 
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Janeiro/2018 

02/01/18 Término do recesso de final de ano 

03/01/18 
Início do período de recesso acadêmico entre os semestres letivos 

regulares 2017/2 e 2018/1 

08/01/18  
a  

23/02/18 
Período Letivo Especial I 2018 (Verão) 

11 e 12/01/18 
Processamento das solicitações de matrícula para componentes curriculares 
em Período Letivo Especial I 2018 (Verão). 

09 e 10/01/18 
Matrícula, pelo discente, através da web, para componente curricular de 
Estágio Extemporâneo para 2018/1. 

 
Com o objetivo de totalizar o mínimo de semanas letivas para cada componente curricular, 
ficam previstas as seguintes datas: 

 
1º semestre:  
11/07/2017 (terça-feira) – dia letivo equivalente para o componente curricular de sexta-feira. 
12/07/2017 (quarta-feira) – dia letivo equivalente para o componente curricular de sábado. 
 
2º semestre 
11/12 (segunda-feira) – dia letivo equivalente para o componente curricular de quarta-
feira, considerando os feriados nos campi Itaqui e Caçapava do Sul, 06/12 e 25/10, 
respectivamente. 
12/12 (terça-feira) – dia letivo para o componente curricular de quinta-feira, considerando o 
feriado no campus Jaguarão em 23/11. 
18/12 (segunda-feira) – dia letivo para o componente curricular de sexta-feira, considerando o 
feriado no campus Alegrete em 08/12. 
 
Dias letivos por mês e campus 
 

Calendário letivo 2017 

Mês Dias letivos 

Dias letivos do 1º Semestre por campus 
 
106 – Alegrete, Caçapava do Sul, Dom 
Pedrito, Jaguarão, São Borja, São Gabriel, 
Santana do Livramento e Uruguaiana. 
105 – Bagé e Itaqui. 
 

1º semestre letivo 
(06/03 a 15/07/2017) 

Mar. 23 

Abr. 21 

Maio 26 

Jun. 23 

Jul. 13 

Subtotal 106 

Mês Dias letivos 
 
Dias letivos do 2º Semestre por campus  
 
107 - Bagé, Santana do Livramento, São 
Gabriel e Uruguaiana. 
106 - Alegrete, Dom Pedrito, Jaguarão, Itaqui e 
São Borja.  
105 - Caçapava do Sul. 
   

2º semestre letivo 
(03/08 a 18/12/2017) 

Ago. 25 

Set. 22 

Out. 23 

Nov. 22 

Dez. 15 

Subtotal 107 

Total 213 
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Observações:  
 
Os detalhes específicos para Mobilidade Interinstitucional, Intrainstitucional, 
Reopção, Processo Seletivo Complementar, Fronteiriços e Indígenas estarão 
especificados nos respectivos editais. 
 
Licenças e afastamentos acadêmicos serão recebidos pela Secretaria 
Acadêmica e analisados a qualquer tempo nos campi, conforme Resolução 
CONSUNI/UNIPAMPA N° 29, de 28 de abril de 2011. 
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ANEXO II 
 

EDUCAÇÃO DO CAMPO – LICENCIATURA  
 

Outubro / Novembro / Dezembro 2016 

Data ou  
Período 

Atividade Acadêmica 

01/12/16  
a  

15/01/17 
Intervalo entre os semestres letivos 

31/10/16  
a  

04/11/16 
Solicitação de oferta de componente curricular à Coordenação do Curso. 

07 a 18/11/16 
Encaminhamento da Coordenação de Curso à Comissão de Ensino do 
campus quanto à demanda de oferta de componente curricular para 2017/1 
(Verão). 

21 a 25/11/16 
Encaminhamento da Comissão de Ensino ao Conselho do campus e 
deliberação deste, quanto à demanda de oferta de componentes 
curriculares para 2017/1 (Verão). 

07 a 16/12/16 
Registro, no SIE, a oferta de componentes curriculares para 2017/1 
(Verão). 

20/12/16  
a  

06/01/17 
 

Solicitação através da web, realizada pelos discentes, para Trancamento 
Total de matrícula referente ao semestre letivo regular 2017/1.  

Processamento das solicitações de matrícula web para acadêmicos 
veteranos para 2017/1 (verão).  
Solicitação de aproveitamento e dispensa de componentes curriculares 
junto à Secretaria Acadêmica. 

Janeiro/2017 

09 a 13/01/17 
Divulgação do resultado da análise das solicitações de Trancamento Total 
de matrícula e registro, no SIE, da relação de acadêmicos com perda de 
vínculo. 

 
10 a 18/01/17  

 

Matrícula presencial na Secretaria Acadêmica dos ingressantes para 
semestre letivo 2017/1 (verão). 

Ajuste de matrícula presencial referente ao semestre letivo 2017/1 (verão), 
exceto ingressantes. 

11/01/17 Ato de Criação da Universidade Federal do Pampa 

16/01/17  
a  

24/02/17 
Período letivo – Tempo Escola/Universidade 

16 a 24/01/17 
Apresentação dos planos de ensino dos componentes curriculares de 
2017/1 pelos docentes aos acadêmicos. 

31/01/17 
Aprovação dos planos de ensino dos componentes curriculares de 2017/1 
pela Comissão de Curso. 
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Fevereiro/2017 

06/02/17 
Data limite de encaminhamento dos resultados das solicitações de 
aproveitamento e dispensa de componentes curriculares para o semestre 
letivo 2017/1, da Coordenação de Curso à Secretaria Acadêmica. 

13 a 15/02/17 

Solicitação, junto à secretaria acadêmica, de restabelecimento de vínculo 
do acadêmico matriculado no semestre 2016/2, que não tenha efetuado 
matrícula no semestre 2017/1 (verão), exceto ingressantes, com vistas à 
matrícula no semestre 2017/2 (inverno). 

20 a 24/02/17 
Resultado e Registro, no SIE, do restabelecimento de vínculo de 
acadêmicos para matrícula em 2017/2 (inverno), pela Secretaria 
Acadêmica. 

28/02/17 
Finalização dos planos de ensino dos componentes curriculares 2017/1 no 
Portal do Professor – GURI, pelos docentes. 

Março/2017 

01/03/17  
a  

31/05/17 
Período letivo 2017/1 (verão) – Tempo Comunidade. 

13 a 15/03/17 

Processamento, no SIE, quanto aos discentes em abandono (discentes que 
não efetuaram matrícula ou trancamento total; que não estejam em 
mobilidade acadêmica ou em licença médica; que não solicitaram 
restabelecimento de vínculo). 

30/03/17 
Processamento, no SIE, de acadêmicos com perda de vínculo 
(desligamentos). 

Abril/2017 

03/04/17 Publicação do Edital para ingresso no semestre letivo 2017/2 (inverno). 

03 a 28/04/17 Inscrições de candidatos segundo Edital 2017/2 (inverno). 

Maio/2017 

05/05/17 
Resultado provisório das inscrições segundo o Edital para ingresso no 
semestre letivo 2017/2 (inverno). 

10/05/17 
Resultado final das inscrições conforme o Edital do semestre letivo 2017/2 
(inverno), e Divulgação dos candidatos aptos à entrevista e do cronograma. 

15 a 19/05/17 Entrevistas do Edital para ingresso no semestre letivo 2017/2 (inverno). 

 
15/05/17  

a  
02/06/17 

 

Finalização dos Diários de Classe 2017/1 (verão) do Tempo Universidade e 
comunidade, no Portal do Professor – GURI, pelos docentes. 

Registro de notas do período letivo 2017/1 (verão) do Tempo Universidade e 
comunidade, no Portal do Professor GURI, pelos docentes. 
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22/05/17 
Divulgação dos aprovados segundo o Edital para semestre letivo 2017/2 
(inverno). 

26 e 27/05/17 
Apresentação de projetos do semestre letivo 2017/1 (verão) – Tempo 
Comunidade. 

26/05/17  
a  

03/06/17 

Registro, no SIE, de ofertas de componentes curriculares referente ao 
semestre letivo 2017/1 (inverno). 

31/05/17 Término das aulas do semestre letivo 2017/1 (verão)  

Junho/2017 

01 a 30/06/17 Intervalo entre os semestres letivos. 

05 a 09/06/17 
Matrícula presencial na Secretaria Acadêmica para acadêmicos 
ingressantes no semestre letivo 2017/2 (inverno). 

05 a 14/06/17 

Solicitação, através da web, de trancamento total de matrícula. 

Matrícula, através da web, para acadêmicos no semestre letivo 2017/2 
(inverno), exceto ingressantes. 

Solicitação de aproveitamento e dispensa de componentes curriculares. 

19/06/17 
Processamento de matrícula, através da web, para acadêmicos no semestre 
letivo 2017/2 (inverno), exceto ingressantes. 

19/06/17  
a  

10/07/17 

Análise e processamento no SIE, das solicitações de Trancamento Total de 
matrícula. 
Registro, no SIE, da relação de acadêmicos com perda de vínculo. 

20 a 30/06/17 
Solicitação de aproveitamento de atividades complementares de graduação 
(ACG), na secretaria acadêmica. 

26/06/17  
a  

07/07/17 
 Ajuste de matrícula presencial para 2017/2 (inverno). 

Julho/2017 

03/07/17  
a  

05/08/17 
Semestre letivo 2017/2 (inverno) – Tempo Escola / Universidade. 

03 a 10/07/17 
Apresentação dos planos de ensino dos componentes curriculares de 
2017/2 pelos docentes aos acadêmicos. 

06 a 10/07/17 
Data limite de encaminhamento dos resultados das solicitações de 
aproveitamento e dispensa de componentes curriculares para o semestre 
letivo 2017/2, da Coordenação de Curso à Secretaria Acadêmica. 

20/07/17 
Aprovação dos planos de ensino dos componentes curriculares pela 
Comissão de Curso de 2017/2. 
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27/07/17  
a  

07/08/17 
Resultado da solicitação de aproveitamento e dispensa de ACG. 

31/07/17 
Finalização dos planos de ensino dos componentes curriculares 2017/2 
(inverno) no Portal do Professor – GURI, pelos docentes. 

Agosto/2017 

07/08/17  
a  

11/11/17  
Semestre letivo 2017/2 (inverno) – Tempo Comunidade 

21 a 29/08/17 

Solicitação, junto à Secretaria Acadêmica, de restabelecimento de vínculo 
do acadêmico matriculado no semestre 2017/1, que não tenha efetuado 
matrícula no semestre 2017/2 (inverno), exceto ingressantes, com vistas à 
matrícula no semestre 2018/1 (verão). 

30/08/17 
Resultado das solicitações de restabelecimento de vínculo de acadêmicos 
para matrícula em 2017/2 (inverno). 

31/08/17  
a  

06/09/17 

Processamento, no SIE, quanto aos discentes em abandono (discentes que 
não efetuaram matrícula ou trancamento total; que não estejam em 
mobilidade acadêmica ou em licença médica; que não solicitaram 
restabelecimento de vínculo). 

Setembro/2017 

14/09/17 Publicação do Edital para ingresso no semestre letivo 2018/1 (verão). 

14/09/17  
a  

10/10/17 

Inscrições de candidatos conforme o Edital para ingresso em 2018/1 
(verão). 

25/09/17 
Processamento, no SIE, de acadêmicos com perda de vínculo 
(desligamentos). 

Outubro/2017 

20/10/17 
Resultado provisório das inscrições para o Edital para ingresso no semestre 
letivo 2018/1 (verão). 

20 a 30/10/17 
Solicitação de aproveitamento das atividades complementares de graduação 
(ACG), na Secretaria Acadêmica. 

26/10/17 
Resultado final das inscrições conforme o Edital para ingresso no semestre 
letivo 2018/1 (verão), e Divulgação dos candidatos aptos à entrevista e do 
cronograma. 

27/10/17 
Divulgação dos candidatos aptos à entrevista e do cronograma com as datas, 
locais e horários das entrevistas. 

Novembro/2017 

06 a 10/11/17 
Entrevistas conforme o Edital para ingresso no semestre letivo 2018/1 
(verão). 
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09 a 11/11/17 Semana Acadêmica do curso de Educação do Campo. 

10 e 11/11/17 
Apresentação de projetos do semestre letivo 2017/2 (inverno) – Tempo 
Comunidade. 

11/11/17 Término das aulas do semestre letivo 2017/2 (inverno) 

12/11/17  
a  

14/01/17 
Recesso acadêmico. 

13/11/17 
Divulgação dos aprovados no processo seletivo do Edital para ingresso no 
semestre letivo 2018/1 (verão). 

 
20 a 30/11/17 

 

Registro de notas do período letivo 2017/2 (inverno) do Tempo Universidade 
e Comunidade, no Portal do Professor GURI, pelos docentes. 

Finalização dos Diários de Classe 2017/2 (inverno) do Tempo Universidade e 
Comunidade, no Portal do Professor – GURI, pelos docentes. 

30/11/17  
a  

15/12/17 
Resultado da solicitação de aproveitamento e dispensa de ACG. 

Dezembro/2017 

12/12/17  
a  

05/01/2018 
 Solicitação de aproveitamento e dispensa de componentes curriculares. 

15/12/17 
Divulgação no site do campus a oferta de componentes curriculares 2018/1 
(verão) 

22/12/17 Início do recesso de final de ano 

Janeiro/2018 

02/01/18 Término do recesso de final de ano 

A partir de 
02/01/18 

Período de recesso acadêmico 

08/01/18  
a  

23/02/18 
Período letivo – Tempo Escola/Universidade 
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Feriados 1º semestre letivo 2017: 

01/01/2017 (domingo) – Confraternização Universal  
27/02/2017 (segunda-feira) – Ponto Facultativo anterior ao dia de Carnaval 
28/02/2017 (terça-feira) – Carnaval 
01/03/2017(quarta-feira) – Quarta-feira de cinzas – expediente após meio-dia 
14/04/2017 (sexta-feira) – Sexta-feira Santa – Paixão de Cristo 
15/04/2017 (sábado) - Ponto facultativo após feriado de Sexta-feira Santa – Paixão de Cristo 
16/04/2017 (domingo) – Páscoa 
21/04/2017 (sexta-feira) – Tiradentes 
22/04/2017 (sábado) – Ponto facultativo após feriado de Tiradentes  
01/05/2017 (Segunda-feira) – Dia do Trabalhador 
15/06/2017 (quinta-feira) - Corpus Christi 
16/06/2017 e 17/06/2017 (sexta-feira e sábado) – Ponto facultativo após feriado de Corpus 
Christi 
 
Feriados 2º semestre letivo 2017 

07/09/2017(quinta-feira) – Independência do Brasil 
08/09/2017 e 09/09/2017 (sexta-feira e sábado) – Ponto facultativo após feriado da 
Independência do Brasil 
12/10/2017(quinta-feira) – Nossa Senhora Aparecida 
13/10/2017 e 14/10/2017 (sexta-feira e sábado) – Ponto facultativo após feriado de Nossa 
Senhora Aparecida 
28/10/2017 (sábado) – Dia do Servidor Público 
02/11/2017 (quinta-feira) – Finados  
03/11/2017 e 04/11/2017 (sexta-feira e sábado) – Ponto facultativo após feriado de Finados 
15/11/2017 (quarta-feira) – Proclamação da República 
25/12/2017 (segunda-feira) – Natal 

 
Feriado Estadual: 

20/09/2017 (quarta-feira) – Data Magna do Estado - Dia do Gaúcho/Revolução Farroupilha 
 
Feriados Municipais: 

20/01/2017 (sexta-feira) e 24/05/2017 (quarta-feira) – Bagé 
02/02/2017 (quinta-feira) e 23/11/2017 (quinta-feira) – Jaguarão 
17/03/2017 (sexta-feira) e 06/12/2017 (quarta-feira) – Itaqui 
04/04/2017 (terça-feira) – São Gabriel 
26/07/2017 (quarta-feira) – Uruguaiana 
30/07/2017 (domingo) – Santana do Livramento 
15/08/2017 (terça-feira) e 25/10/2017 (quarta-feira) – Caçapava do Sul 
10/10/2017 (terça-feira) – São Borja 
30/10/2017 (segunda-feira) – Dom Pedrito 
08/12/2017 (sexta-feira) – Alegrete 
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Lista de Siglas e Conceitos: 

Abandono - acadêmico (exceto ingressante) que não efetuou a matrícula ou Trancamento 
Total de matrícula. 
ACG - Atividade Complementar de Graduação. 
CONSUNI – Conselho Universitário.                                                                                                                                    
ENADE - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. 
GURI – Gestão Unificada de Recursos Institucionais. 
MEC – Ministério da Educação. 
Mobilidade Acadêmica Interinstitucional – permite ao discente de outras IES cursar 
componentes curriculares na UNIPAMPA, como forma de vinculação temporária. 
Mobilidade Acadêmica Intrainstitucional – permite ao discente da UNIPAMPA cursar, 
temporariamente, componentes curriculares em outros campus. 
Modalidade Especial - excepcional oferta de componente curricular para Discente Provável 
Formando. 
Período Letivo Especial I (Verão) – período de desenvolvimento de atividades de ensino, 
anterior ao período letivo regular. 
Período Letivo Especial II (Inverno) – período de desenvolvimento de atividades de ensino, 
entre os períodos letivos regulares. 
PPC - Projeto Pedagógico do Curso. 
PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação. 
Regime Especial de Graduação – matrícula para portadores de Diploma de Curso Superior, 
discentes de outra Instituição de Ensino Superior e portadores de Certificado de Conclusão de 
Ensino Médio com idade acima de 60 anos. A matrícula no Regime Especial não constitui 
vínculo com o curso da Instituição. 
Reopção – possibilidade de o discente, regularmente matriculado ou com matrícula trancada 
em curso de graduação da UNIPAMPA, transferir-se para outro curso de graduação ou turno 
de oferecimento de curso de graduação dessa Universidade. 
Restabelecimento de vínculo – o acadêmico (exceto ingressante), que não efetuou a 
matrícula, pode solicitar, por escrito, à Coordenação do Curso, até o último dia para 
Trancamento de Matrícula, a matrícula no semestre subsequente. 
SESu - Secretaria de Educação Superior. 
SIE - Sistema de Informações Educacionais. 
SIPPEE - Sistema de Informação de Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão. 
SiSU - Sistema de Seleção Unificada. 
Trancamento Parcial de matrícula – cancela a matrícula em específicos componentes 
curriculares. 
Trancamento Total de matrícula – cancela a matrícula, mas mantém vínculo com a 
UNIPAMPA. O Trancamento Total tem validade para 1 semestre letivo, logo, devendo ser 
realizado semestralmente. 
 
 
 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwips-_11qfOAhVE8CYKHWlrBOQQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww10.unipampa.edu.br%2F&usg=AFQjCNHiSpKLbATgvp1BfwOQzHYmkX8n7Q&sig2=JkChhEfmZAOi9ls3AP37Tg&bvm=bv.128617741,d.eWE

