
OFÍCIO nº 8/2019 - DIPSS/CPG/PROPP/UFMS

 

Campo Grande, 03 de dezembro de 2019.

Aos Programas de Pós-Graduação,

Da Divisão de Pós-Graduação stricto sensu.

 

Assunto: Calendário acadêmico 2020

 

Prezados,

Encaminhamos Resolução 164/2019 - COUN, que aprova o calendário
acadêmico referente ao ano le�vo de 2020, para conhecimento e providências.

Seguem principais datas e a�vidades do primeiro semestre:

 

02/01 a 04/03 – Período para solicitação online de renovação de matrícula dos
estudantes de Pós-graduação;

10/01 – Prazo final para encaminhamento à Propp de alteração de Estrutura
Curricular e do Corpo Docente de Cursos de Pós-graduação - 2020/1;

24/01 – Prazo final para cadastro e ajustes online das listas de ofertas de
disciplinas da Pós-graduação - 2020/1, pelas Secretarias de Pós-Graduação;

07/02 – Prazo final para verificação da oferta e divulgação dos horários de aula
2020/1 pela Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação;

21/02 – Prazo final para lançamento online dos Planos de Ensino de Pós-
graduação, pelos docentes, para matrícula em 2020/1;

02 a 04/03 – Período para matrícula online de estudantes regulares da Pós-
graduação 2020/1;

05 a 08/03 – Período para autorização de solicitação de matrícula 2020/1 dos
estudantes regulares de Pós-graduação pelos orientadores;

09 e 10/03 – Período para matrícula online de Estudantes Especiais da Pós-
graduação 2020/1;

13/03 – Prazo final para confirmação de matrícula online 2020/1 pelas
Secretarias dos Cursos de Pós-Graduação;

16/03 – Início do Período Le�vo da Pós-Graduação 2020/1;

04/07 - Término do Período Le�vo da Pós-graduação 2020/1;

10/07 – Prazo final de liberação online dos registros (notas, conceitos e faltas)
das disciplinas da Pós-graduação 2020/1.

 

O SigPós já está disponível para cadastro da lista de oferta. Ressaltamos que
não é necessário cadastrar na lista de ofertas a liberação de matrícula online de estudantes



regulares, pois o sistema o fará automa�camente na data do calendário. Porém, no caso da
oferta de matrículas para estudante especial, é preciso marcar na disciplina que ela deve ser
liberada para estudantes especiais e cadastrar a liberação online (em caso de dúvidas,
contatar a DIPSS), devendo colocar as datas: da 0h do dia 09/03/2020 às 23h59min de
10/03/2020.

Pedimos que divulguem o calendário amplamente entre docentes e estudantes
do curso.

 

Atenciosamente, 

 

Susana Bosche� da Silva,

Chefe de Divisão.

 

Documento assinado eletronicamente por Susana Bosche� da Silva, Chefe
de Divisão, em 03/12/2019, às 14:41, 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 1662333 e o código CRC 731040D9.
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