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PORTARIA Nº 1487, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014 
 

 
 
 
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, 

no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
   
CONSIDERANDO os termos do Processo protocolado 

sob o número 23100.001952/2013-41, 
 
RESOLVE: 
 
ESTABELECER, na forma a seguir, o Calendário 

Acadêmico para o ano letivo de 2015: 
     

1º SEMESTRE LETIVO 

JANEIRO a 
MARÇO/2015 

Período de inscrições e matrículas pelo Sistema de Seleção Unificada – SiSU 
2015. 

Janeiro/2015 

12/01 a 20/01 
Período de oferta de componentes curriculares para o primeiro semestre 
letivo 2015/1, pela coordenação acadêmica

1
. 

21/01 a 30/01 
Período de digitação da oferta de componentes curriculares para o primeiro 
semestre letivo 2015/1, no SIE, pela secretaria acadêmica

2
. 

Fevereiro/2015 

09/02 a 13/02  Período de solicitação de mobilidade acadêmica intrainstitucional para o 
semestre letivo 2015/1, na secretaria acadêmica. 

                                                 
1
 Conforme aprovado no Calendário Acadêmico 2014, com alteração da CSE em 09/10/ 2014. 

2 Conforme aprovado no Calendário Acadêmico 2014. 



 

 

Portaria 1487, de 05 de novembro de 2014 

2 

 

 

10/02 e 13/02 Período de solicitação de aproveitamento de estudos com dispensa de 
componentes curriculares para o semestre letivo 2015/1, na secretaria 
acadêmica

3
. 

10/02 a 13/02 
Período de solicitação de aproveitamento de componentes curriculares para 
ingressantes do Processo Seletivo Complementar (Edital 2015/1) na 
secretaria acadêmica. 

10/02 a 13/02 
Período de solicitação de matrícula de oferta especial de componente 
curricular (2015/1) por prováveis formandos junto à coordenação de curso. 

11/02 Data limite para divulgação da oferta de componentes curriculares 2015/1 no 
site do Campus

4
. 

11/02 Data da finalização do período de lançamento de notas 2014/2, no Portal do 
Professor - GURI

5
. 

12/02 a 25/02 
Período de solicitação de matrícula via web pelos acadêmicos (exceto 
ingressantes) para o semestre 2015/1. 

12/02 a 22/03 
Período de solicitação de trancamento total de matrícula via web (exceto 
acadêmicos ingressantes) para o semestre 2015/1.  

12/02 a 25/03 
Período de análise dos pedidos e lançamento dos trancamentos de matrícula 
no SIE. 

26/02  Processamento das solicitações de matrícula 2015/1, pela Pró-Reitoria de 
Graduação. 

27/02 a 05/03 Período de solicitação de ajuste de matrícula 2015/1 via web pelos 
acadêmicos (exceto ingressantes). 

Março/2015 

06/03 
Data limite para divulgação dos resultados dos pedidos de mobilidade 
acadêmica intrainstitucional para o semestre letivo 2015/1, pela secretaria 
acadêmica. 

06/03 Resultado dos pedidos de oferta especial de componente curricular para 
prováveis formandos na secretaria acadêmica. 

                                                 
3 Conforme aprovado no Calendário Acadêmico 2014. 
4 Conforme aprovado no Calendário Acadêmico 2014. 
5
 Conforme aprovado no Calendário Acadêmico 2014. 
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06/03 
Processamento das solicitações de ajuste matrículas 2015/1, pela Pró-
Reitoria de Graduação. 

10/03 Resultado dos pedidos de aproveitamento de estudos e dispensa de 
componentes curriculares para o semestre letivo 2015/1, na secretaria 
acadêmica

6
. 

10/03 
Resultado dos pedidos de aproveitamento de estudos e dispensa de 
componentes curriculares para ingressantes do Processo Seletivo 
Complementar (Edital 2015/1). 

09/03 a 11/03 
Ajuste de matrícula presencial 2015/1, se necessário, na secretaria 
acadêmica. 

12/03 
Matrícula dos acadêmicos do Processo de Reopção (conforme Edital 2015/1), 
na secretaria acadêmica. 

12/03 
Matrícula da oferta especial de componente curricular (2015/1) para 
prováveis formandos, na secretaria acadêmica. 

12/03 Início das aulas do primeiro semestre letivo 2015. 

12/03 
Matrícula dos discentes em mobilidade intrainstitucional (2015/1), na 
secretaria acadêmica do Campus de oferta dos componentes curriculares. 

12/03 a 28/03 
Período para apresentação do plano de ensino do componente curricular 
junto aos acadêmicos. 

13/03 
Período de matrícula dos acadêmicos do Processo Seletivo Complementar 
(conforme Edital 2015/1), na secretaria acadêmica. 

16/03 Matrícula dos acadêmicos no Regime Especial de Graduação. 

23/03 
Data limite para solicitação de reestabelecimento de vínculo para acadêmico 
não calouro que não tenha efetuado matrícula no semestre 2015/1 (para 
matrícula no semestre 2015/2), junto à secretaria acadêmica. 

26/03 Finalização do processo de matrícula (exceto SiSU). 

27/03 
Data limite para solicitação de trancamento parcial de matrícula, para alunos 
matriculados no primeiro semestre letivo 2015, na secretaria acadêmica. 

                                                 
6
 Conforme aprovado no Calendário Acadêmico 2014, com alteração da CSE em 09/10/ 2014. 
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30/03 Data limite para aprovação do plano de ensino pelas Comissões de Curso. 

31/03 
Lançamento dos abandonos 2015/1 no SIE, para alunos que não fizeram 
matrícula ou trancamento e que não estejam em mobilidade acadêmica ou 
em licença médica. 

31/03 
Data limite para a postagem do plano de ensino dos componentes 
curriculares no Portal do Professor – GURI. 

Abril/2015 

06/04 
Resultado dos pedidos de reestabelecimento de vínculo para os acadêmicos 
que tenham feito esta solicitação para matrícula em 2015/2. 

07/04 a 08/04 
Período de lançamento do reestabelecimento de vínculo pela Secretaria 
Acadêmica, no SIE. 

17/04 a 08/05 
Período do Edital de Reopção para o segundo semestre letivo 2015 (Edital 
2015/2). 

30/04 

Data limite para envio à COORDEG/PROGRAD de propostas de alterações 
curriculares que impliquem em modificação de nomenclatura, nº de vagas, 
turno, tempo de integralização de curso de graduação, com implementação 
em 2016. 

Maio/2015 

08/05 a 01/06 
Período do Edital do Processo Seletivo Complementar para o segundo 
semestre letivo 2015 (Edital 2015/2). 

Junho/2015 

01/06 a 30/06 
Período de recebimento de pedidos de mobilidade acadêmica 
interinstitucional, de acadêmicos externos à UNIPAMPA, para o semestre 
2015/2. 

08/06 a 12/06 
Período de solicitação de aproveitamento de atividades complementares de 
graduação (ACG), na secretaria acadêmica. 

15/06 ao 03/07 
Período de oferta de componentes curriculares para o semestre letivo 2015/2, 
pela coordenação acadêmica. 

29/06 a 03/07 
Período de solicitação de aproveitamento de componentes curriculares para 
ingressantes da Reopção e do Processo Seletivo Complementar (conforme 
Edital 2015/1) na secretaria acadêmica. 
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Julho/2015 

06/07 a 17/07 
Período de digitação da oferta de componentes curriculares para o semestre 
letivo 2015/2, no SIE, pela secretaria acadêmica. 

06/07 
Resultado dos pedidos de aproveitamento das atividades complementares de 
graduação (ACG), na secretaria acadêmica. 

13/07 a 17/07 
Período de solicitação de mobilidade acadêmica intrainstitucional para o 
semestre letivo 2015/2, na secretaria acadêmica. 

13/07 a 26/07 
Período de lançamento das notas do semestre 2015/1, no Portal do Professor 
- GURI. 

13/07 a 26/07 
Período de finalização dos Diários de Classe 2015/1, no Portal do Professor - 
GURI. 

19/07 
Data limite para divulgação da oferta de componentes curriculares 2015/2 no 
site do Campus. 

20/07 
Resultado dos pedidos de aproveitamento de estudos e dispensa de 
componentes curriculares para ingressantes do Processo Seletivo 
Complementar e do Processo de Reopção (Editais 2015/1). 

22/07 
Término das aulas do primeiro semestre letivo 2015. 

 

23/07 a  
11/08 

Intervalo entre os semestres letivos. 

 
2º SEMESTRE LETIVO 

 

23/07 a 30/07 
Período de solicitação de matrícula via web pelos acadêmicos (exceto 
ingressantes), para o semestre 2015/2. 

23/07 a 26/08 
Período de solicitação de trancamento total de matrícula via web pelos 
acadêmicos (exceto ingressantes) para o semestre 2015/2. 

23/07 a 28/08 
Período de análise dos pedidos e lançamento dos trancamentos de matrícula 
no SIE. 

26/07 
Data de finalização do período de lançamento de notas 2015/1 no Portal do 
Professor - GURI. 

27/07 e 28/07 
Período de solicitação de aproveitamento de estudos com dispensa de 
componentes curriculares para o semestre letivo 2015/2, na secretaria 
acadêmica. 
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27/07 a 31/07 
Período de solicitação de matrícula de oferta especial de componente 
curricular (2015/2) para prováveis formandos na secretaria acadêmica. 

31/07 
Processamento das solicitações de matrícula 2015/2 pela Pró-Reitoria de 
Graduação. 

31/07 
Data limite para divulgação dos resultados dos pedidos de mobilidade 
acadêmica intrainstitucional para o semestre letivo 2015/2, pela secretaria 
acadêmica. 

Agosto/2015 

01/08 a 04/08 
Período de solicitação de ajuste de matrícula 2015/2 via web pelos 
acadêmicos (exceto ingressantes). 

05/08 
Processamento das solicitações de ajuste de matrícula 2015/2, pela Pró-
Reitoria de Graduação. 

05/08 
Resultado dos pedidos de aproveitamento de estudos e dispensa de 
componentes curriculares para o semestre letivo 2015/2, na secretaria 
acadêmica. 

05/08 
Resultado dos pedidos de oferta especial de componente curricular para 
prováveis formandos na secretaria acadêmica. 

10/08 
Matrícula da oferta especial de componente curricular (2015/2) para prováveis 
formandos na secretaria acadêmica. 

10/08 a 12/08 
Ajuste de matrícula presencial 2015/2, se necessário, na secretaria 
acadêmica. 

12/08 Início das aulas do segundo semestre letivo 2015. 

12/08 Matrícula dos discentes em mobilidade intrainstitucional (2015/2), na 
secretaria acadêmica do Campus de oferta dos componentes curriculares. 

12/08 a 28/08 Período para apresentação do plano de ensino do componente curricular junto 
aos acadêmicos pelo docente. 

13/08 Matrícula dos acadêmicos do Processo de Reopção (Edital 2015/2). 

14/08 Matrícula dos acadêmicos do Processo Seletivo Complementar (Edital 
2015/2). 

17/08 Matrícula dos acadêmicos no Regime Especial de Graduação. 

26/08 Data limite para solicitação de reestabelecimento de vínculo para acadêmico 
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não calouro, que não tenha efetuado a matrícula em 2015/2 (para matrícula no 
semestre de 2016/1), na secretaria acadêmica. 

27/08 Finalização do processo de matrícula (exceto SiSU). 

28/08 Data limite para trancamento parcial de matrícula, para alunos matriculados no 
semestre letivo 2015/2. 

28/08 Data limite para aprovação dos planos de ensino pelas Comissões de Curso. 

28/08 Lançamento dos abandonos 2015/2 no SIE, para alunos que não fizeram 
matrícula ou trancamento e que não estejam em mobilidade acadêmica ou em 
licença médica. 

31/08 Resultado dos pedidos de reestabelecimento de vínculo para os acadêmicos 
que tenham feito esta solicitação para matrícula em 2016/1. 

 31/08 Data limite para a postagem do plano de ensino do componente curricular, no 
Portal do Professor – GURI, pelo docente. 

Setembro/2015 

01/09 e 02/09 Período de lançamento dos reestabelecimento de vínculo pela Secretaria 
Acadêmica, no SIE. 

03/09 a 30/09 Período do Edital de Reopção para o primeiro semestre letivo 2016 (Edital 
2015/2). 

Outubro/2015 

01/10 a 30/10 Período do Edital do Processo Seletivo Complementar para o primeiro 
semestre letivo 2016 (Edital 2015/2). 

Novembro/2015 

03/11 a 30/11 
Período de recebimento de pedidos de mobilidade acadêmica interinstitucional, 
de acadêmicos externos à UNIPAMPA, para o semestre 2016/1. 

16/11 a 20/11 
Período de solicitação de aproveitamento das atividades complementares de 
graduação (ACG), na secretaria acadêmica. 

16/11 a 27/11 Período de oferta de componentes curriculares para o semestre letivo 2016/1, 
pela coordenação acadêmica. 

Dezembro/2015 

01/12 a 12/12 Período de digitação da oferta de componentes curriculares para o semestre 
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letivo 2016/1, no SIE, pela secretaria acadêmica. 

07/12 a 23/12 Período de lançamento de notas 2015/2, no Portal do Professor - GURI, pelo 
docente. 

07/12 a 23/12 Período de finalização dos Diários de Classe 2015/2 no Portal do Professor – 
GURI, pelo docente. 

14/12 Resultado dos pedidos de aproveitamento das atividades complementares de 
graduação (ACG), na secretaria acadêmica. 

15/12 Data limite para divulgação da oferta 2016/1 no site do Campus. 

19/12 Término das aulas do segundo semestre letivo 2015. 

23/12 Data da finalização do período de lançamento de notas 2015/2, no Portal do 
Professor – GURI, pelo docente. 

24/12/2015 Início do recesso de final de ano. 

Janeiro/2016 

 
03/01/2016 

 
Término do recesso de final de ano. 

 

04/01/2016 a 

29/02/2016 
Período de férias acadêmicas. 

 
 

Feriados Nacionais e Pontos Facultativos (*) 
 
Feriados 1º semestre letivo 
 
17/02/2015 – Carnaval (terça-feira) 
03/04/2015 – Sexta-feira Santa (sexta-feira) 
05/04/2015 – Páscoa (domingo) 
21/04/2015 – Tiradentes (terça-feira) 
01/05/2015 – Dia do Trabalhador (sexta-feira) 
04/06/2015 - Corpus Christi (quinta-feira) 
 
Obs.: Não serão dias letivos: (a) 04/04/2015 (sábado após feriado de Sexta-feira Santa); 
(b) 02/05/2015 (sábado após feriado do Dia do Trabalhador). 
 
Feriados 2º semestre letivo 
 
07/09/2015 – Independência do Brasil (segunda-feira) 
12/10/2015 – Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira) 
28/10/2015 – Dia do Servidor Público (quarta-feira) 
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02/11/2015 – Dia de Finados (segunda-feira) 
15/11/2015 – Proclamação da República (domingo) 
25/12/2015 – Natal (sexta-feira) 
01/01/2015 – Confraternização Universal (sexta-feira) 
 
Feriado Estadual 
 
20/09/2015 – Data Magna do Estado - Dia do Gaúcho / Revolução Farroupilha 
(domingo). 
 
Feriados Municipais  
 
20/01/2015 (terça-feira) e 24/05/2015 (domingo) – Bagé 
02/02/2015 (segunda-feira) e 23/11/2015 (segunda-feira) – Jaguarão 
17/03/2015 (terça-feira) e 06/12/2015 (domingo) – Itaqui 
04/04/2015 (sábado não letivo) – São Gabriel 
26/07/2015 (domingo) – Uruguaiana  
30/07/2015 (quinta-feira) – Santana do Livramento  
15/08/2015 (sábado) e 25/10/2015 (domingo)– Caçapava do Sul 
10/10/2015 (sábado) – São Borja 
30/10/2015 (sexta-feira) – Dom Pedrito 
08/12/2015 (terça-feira) – Alegrete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Ulrika Arns 
                  Reitora 


