
 

Resolução aprovada na 40ª Sessão do Conepe, em 06/10/2016. 

 
RESOLUÇÃO CONEPE Nº 021/2016 

 
 

Aprova o Calendário Acadêmico para o ano 
letivo de 2017. 

 
 
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições conferidas pela 
Lei Estadual nº 11.646, de 10 de julho de 2001, pelo Estatuto da Uergs, aprovado 
pelo Decreto Estadual nº 43.240 de 15 de julho de 2004, pelo art. 20, VII do 
Regimento Geral da Universidade, e com base no expediente administrativo 
nº16/1950000384-0 e nas deliberações da 40ª Sessão Ordinária do Conepe, 
ocorrida em 06 de outubro de 2016: 
 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Aprovar o Calendário Acadêmico para o ano letivo de 2017, nos termos do 
Anexo I desta Resolução. 
 
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
Porto Alegre, 06 de outubro de 2016. 

 

 
Arisa Araujo da Luz 

Presidente do Conepe 
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ANEXO I 

 

 
 

 

Referência Janeiro / 2017 Período Responsável Observação

2017/1
Período para Unidades enviarem memorando para a Comissão de Colação de Grau da UERGS, a fim de solicitar agendamento de data para Sessão Solene de 

Colação de Grau para alunos concluintes ao término de 2017/1 e  ao término de 2017/2.  ¹
02 a 31/jan Unidades

2016/2 Início do período de Colação de Grau (Sessão Solene e Gabinete) para discentes que concluíram o curso em 2016/2.¹ 14/jan Comissão de colação de grau

ingresso 2018 Início do período para as Direções Regionais enviarem à PROENS/SUPLAN o planejamento preliminar para ingresso discente em 2018. 23/jan Diretores Regionais

Referência Fevereiro / 2017 Período Responsável Observação

2017/1
Período para as Unidades enviarem ao Decor a relação de prováveis formandos ao final de 2017/1 (aqueles que cumprirão com todos os requisitos do seu curso no

primeiro semestre), a fim de que o Decor possa realizar a verificação inicial destes acadêmicos.¹
01 a 25/fev Unidades

2017/1 Início do período de rematrícula online 2017/1, trancamentos totais de matrícula e destrancamentos de matrícula online. 20/fev Discentes

Para Unidades que já estejam utilizando o

Sistema Acadêmico Solis. Alunos: Favor

verificar junto à secretaria da sua Unidade.

2017/1 Período de  solicitação de quebra de pré-requisito online , pedidos de matrícula online em outro curso/unidade. 20 a 23/fev Discentes

Para Unidades que já estejam utilizando o

Sistema Acadêmico Solis. Alunos: Favor

verificar junto à secretaria da sua Unidade.

2017/1
Início do período para solicitar trancamentos totais de matrícula, destrancamentos de matrícula, pedido de matrícula por requerimento, pedidos de matrícula em

outro curso/unidade e solicitação de quebra de pré-requisito na Unidade de origem do discente. ²
20/fev Discentes

Somente para Unidades que ainda utilizam o

Sistema Acadêmico GVCollege.Alunos: Favor

verificar junto à secretaria da sua Unidade.

2017/1  Período para os professores analisarem os pedidos de quebra de pré-requisito online; pedidos de matrícula em outro curso/unidade online. 20 a 24/fev Docentes

Para Unidades que já estejam utilizado o

Sistema Acadêmico Solis. Alunos: Favor

verificar junto à secretaria da sua Unidade.

2017/1
Início do período para os professores analisarem os pedidos de destrancamentos de matrícula, matrícula em outro curso/unidade e quebra de pré-requisito do

discente. 
20/fev Docentes

Somente para Unidades que ainda utilizam o

Sistema Acadêmico GVCollege.Alunos: Favor

verificar junto à secretaria da sua Unidade.

2017/1 Término do período para as Direções Regionais enviarem a PROENS/SUPLAN o planejamento final para ingresso discente em 2018. 28/fev Diretores Regionais

Referência Março / 2017 Período Responsável Observação

2016/2 Término do recesso escolar. 01/mar Unidades

2017/1 Início das aulas do 1º semestre. 02/mar Unidades

2017/1 Início do período para solicitação de trancamento de componente curricular e aproveitamento de componente curricular. 02/mar Unidades

2017/1 Término do período de rematrícula online 2017/1. 06/mar Discentes

2017/1
Término do período para solicitar trancamento total de matrícula, destrancamento de matrícula, pedido de matrícula por requerimento, pedido de matrícula em outro

curso/unidade e solicitação de quebra de pré-requisito na Unidade de origem do discente.²
08/mar Discentes

Somente para Unidades que ainda utilizam o

Sistema Acadêmico GVCollege.Alunos: Favor

verificar junto à secretaria da sua Unidade.

2017-2 Data Final para Submissão de propostas de Cursos de Especialização para implementação no segundo semestre de 2017-2 15-mar Proppg

2017/1
Final do período para os professores analisarem os pedidos de destrancamento de matrícula, matrícula em outro curso/unidade e quebra de pré-requisito do 

discente. 
22/mar Docentes

Somente para Unidades que ainda utilizam o

Sistema Acadêmico GVCollege.Alunos: Favor

verificar junto à secretaria da sua Unidade.

2017/1
Período para enviar ao Decor todos os documentos de trancamento total de matrícula, destrancamento de matrícula, pedido de matrícula por requerimento, pedidos

de matrícula em outro curso/unidade e solicitação de quebra de pré-requisito na Unidade de origem do discente. 
06 a 23/mar Unidades

Somente para Unidades que ainda utilizam o

Sistema Acadêmico GVCollege.Alunos: Favor

verificar junto à secretaria da sua Unidade.

2017/1 Término do período para solicitação de trancamento de componente curricular online.³ 22/mar Discentes

Para Unidades que já estejam utilizado o

Sistema Acadêmico Solis. Alunos: Favor

verificar junto à secretaria da sua Unidade.

2017/1 Término do período para solicitação de trancamento de componente curricular junto à secretaria da Unidade. ³ 22/mar Discentes

Somente para Unidades que ainda utilizam o

Sistema Acadêmico GVCollege.Alunos: Favor

verificar junto à secretaria da sua Unidade.

2017/1 Data para enviar ao Decor todos os trancamentos de componente curricular através do malote. 23/mar Unidades

Ingresso 2018 Data limite para envio ao CONEPE da proposta de ingresso discente em 2018
5
. 31/mar Suplan

2017/1 Final do período de Colações de Grau 2017/1 (Sessão Solene e Gabinete) para discentes que concluíram o curso em 2016/2.¹ 31/mar Comissão de Colação de Grau

Referência Abril / 2017 Período Responsável Observação

2017/1 Término do período para solicitação de aproveitamento de componente curricular.
4 03/abr Discentes

2017/1 Data limite para fechamento das turmas e emissão dos diários definitivos. 14/abr Unidades

2017/1 Envio do quadro de vagas do ingresso 2018 pelo Conepe à Assessoria de Comunicação na primeira quinzena de abril,  para fins de divulgação. 01 a 15/abr Conepe

2017/2 Período para a publicação do Edital de Mobilidade Acadêmica Interna. 17 a 28/abr Decor

2017 Prazo máximo para o envio à PROENS das atividades letivas  durante o periodo de recesso de inverno. 28/abr Diretores Regionais

Referência Maio / 2017 Período Responsável Observação

2017/2 Período para a publicação do Edital de Mobilidade Acadêmica Externa. 02 a 29/mai Decor

2017 Forum de Áreas 2017 09 e 10-mai Coordenações de Área

2017/2
Data limite para os Diretores Regionais informarem à PROENS o planejamento final das Unidades para o segundo semestre de 2017, a fim de que as matrículas

ocorram através do Portal online.
08/mai Diretores Regionais

Referência Junho / 2017 Período Responsável Observação

2017/2
Início do período para solicitação de liberação de pré-requisitos aos coordenadores de curso, para componentes previstos para ocorrerem no segundo semestre de

2017-2.
02/jun Discentes

Período para Avaliação Institucional 2017/1 05/jun a 07 jul
Coordenação de Avaliação 

Instituição

2017/1
Data limite para alunos formandos (concluintes em 2017/1) solicitarem colação de grau na Unidade, através de requerimento e entrega da documentação obrigatória, 

conforme Manual de Colação de Grau.¹
07/jun Discentes

2017/2
Término do período de solicitação de liberação de pré-requisitos aos coordenadores de curso, para componentes previstos para ocorrerem  no segundo semestre 

de 2017.
07/jun Discentes

2017/1 Data limite para a Unidade enviar ao Decor os requerimentos e demais documentos dos alunos formandos  (concluintes em 2017/1).¹ 08/jun Unidades

2017/2
Data limite para a Coordenação de Assuntos Acadêmicos informar ao DECOR sobre o planejamento das Unidades para o segundo semestre de 2017, para que as

matrículas ocorram através do Portal online.
08/jun

Coordenação de Assuntos 

Acadêmicos

2017/2
Data limite para os Coordenadores de Curso disponibilizarem o resultado das análises de solicitações de liberação de quebra de pré-requisitos para 2017/2, para

que os componentes estejam disponíveis para rematrícula on-line.
12/jun Unidades
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Referência Julho / 2017 Período Responsável Observação

2017/1 Período para divulgação pelos professores dos conceitos finais aos discentes e lançamento dos conceitos no Portal do Professor. 1º a 14/jul Docentes

2017/1
Data limite para devolução de livros à Biblioteca e pagamento de multas atrasadas. Conforme Resolução do Reitor Nº. 01/2007 os procedimentos de matrícula e/ou

colação de grau estão condicionados à esta regularização.
07/jul Discentes

2017/1 Término das aulas do 1º Semestre. 08/jul Unidades

2017/2 Início do Recesso Escolar. 10-jul Unidades

2017/1
Data limite para envio dos documentos dos componentes curriculares ministrados em 2017/1 (Diário de frequência + Canhoto de digitação notas + Registro de 

Conteúdos + Ata de avaliação + Plano de Ensino) ao DECOR.
20/jul Unidades

2017/2 Início do período de rematrícula online 2017/2, trancamento total de matrícula e destrancamento de matrícula online. 25/jul Discentes

Para Unidades que já estejam utilizado o

Sistema Acadêmico Solis. Alunos: Favor

verificar junto à secretaria da sua Unidade.

2017/2 Período de  solicitação de quebra de pré-requisito online , pedidos de matrícula online em outro curso/Unidade. 25 a 28/jul Discentes

Para Unidades que já estejam utilizado o

Sistema Acadêmico Solis. Alunos: Favor

verificar junto à secretaria da sua Unidade.

2017/2
Início do período para solicitar trancamentos totais de matrícula, destrancamento de matrícula, pedido de matrícula por requerimento, pedido de matrícula em outro

curso/Unidade e solicitação de matrícula com quebra de pré-requisito na Unidade de origem do discente. 
25/jul Discentes

Somente para Unidades que ainda utilizam o

Sistema Acadêmico GVCollege.Alunos: Favor

verificar junto à secretaria da sua Unidade.

2017/2  Período para os professores analisarem os pedidos de quebra de pré-requisito online; pedidos de matrícula em outro curso/Unidade online. 25 a 31/jul Docentes

Para Unidades que já estejam utilizado o

Sistema Acadêmico Solis. Alunos: Favor

verificar junto à secretaria da sua Unidade.

2017/2
Início do período para os professores analisarem os pedidos de destrancamento de matrícula, matrícula em outro curso/Unidade e quebra de pré-requisito do

discente. 
25/jul Docentes

Somente para Unidades que ainda utilizam o

Sistema Acadêmico GVCollege.Alunos: Favor

verificar junto à secretaria da sua Unidade.

Ingresso 2019 Data limite para as Direções Regionais enviarem à SUPLAN solicitação de abertura de novos cursos de graduação nas Unidades 30/jul Diretores Regionais

2017/1 Término do recesso Escolar. 30/jul Unidades

2017/2 Início das aulas do 2º semestre. 31/jul Unidades

2017/2 Início do período para solicitação de trancamento de componente curricular e aproveitamento de componente curricular. 31/jul Unidades

Referência Agosto / 2017 Período Responsável Observação

2018 Elaboração do Calendário Acadêmico 2018. 01 a 31/ago Suplan

2017/1 Início do período de Colação de Grau 2017/2 (Sessão Solene e Gabinete) para discentes que concluíram o curso em 2017/1.¹ 01/ago Comissão de Colação de Grau

2017/2
Período para Unidades enviarem memorando para a Comissão de Colação de Grau da UERGS, a fim de solicitar agendamento de data para Sessão Solene de 

Colação de Grau para alunos concluintes  ao término de 2017/2 e  ao término de 2018/1. ¹
01 a 31/ago Unidades

2017/2 Término do período de rematrícula online 2017/1. 03/ago Discentes

2017/2
Término do período para solicitar trancamentos totais de matrícula, destrancamentos de matrícula, pedido de matrícula por requerimento, pedidos de matrícula em

outro curso/unidade e solicitação de quebra de pré-requisito na Unidade de origem do discente.²
03/ago Discentes

Somente para Unidades que ainda utilizam o

Sistema Acadêmico GVCollege.Alunos: Favor

verificar junto à secretaria da sua Unidade.

2017/2
Final do período para os professores analisarem os pedidos de destrancamentos de matrícula, matrícula em outro curso/unidade e quebra de pré-requisito do 

discente. 
16/ago Docentes

Somente para Unidades que ainda utilizam o

Sistema Acadêmico GVCollege.Alunos: Favor

verificar junto à secretaria da sua Unidade.

2018-1 Data Final para Submissão de propostas de Cursos de Especialização para implementação no primeiro semestre do próximo ano - 2018-1 16-ago Proppg

2017/2
Período para enviar ao Decor todos os documentos de trancamentos totais de matrícula, destrancamentos de matrícula, pedido de matrícula por requerimento,

pedidos de matrícula em outro curso/unidade e solicitação de quebra de pré-requisito na Unidade de origem do discente. 
03 a 17/ago Unidades

Somente para Unidades que ainda utilizam o

Sistema Acadêmico GVCollege.Alunos: Favor

verificar junto à secretaria da sua Unidade.

2017/2 Término do período para solicitação de trancamento de componente curricular online.³ 30/ago Discentes

Para Unidades que já estejam utilizado o

Sistema Acadêmico Solis. Alunos: Favor

verificar junto à secretaria da sua Unidade.

2017/2 Término do período para solicitação de trancamento de componente curricular junto à secretaria da Unidade.³ 30/ago Discentes

Somente para Unidades que ainda utilizam o

Sistema Acadêmico GVCollege.Alunos: Favor

verificar junto à secretaria da sua Unidade.

2017/2 Data para enviar ao Decor todos os trancamentos de componente curricular através do malote. 31/ago Unidades

Referência Setembro / 2017 Período Responsável Observação

2017/2 Término do período para solicitação de aproveitamento de componente curricular.
4 01/set Discentes

2017/2 Data limite para fechamento das turmas e emissão dos diários definitivos. 08/set Unidades

2018 Data limite para encaminhamento do Calendário Acadêmico 2018 ao CONEPE para aprovação. 30/set Suplan

Referência Outubro / 2017 Período Responsável Observação

2017/2 Fórum Permanente de Discentes (FOPEDI) 1ª Quinzena de outubro Discentes

2017/2 7º SIEPEX, 3ª Jornada de Pós-Graduação e 2º Seminário Estadual sobre Territorialidade 25,26 e 27/out Proens, Proex, Proppg

2017/1 Final do período de Colação de Grau 2017/2 (Sessão Solene e Gabinete) para discentes que concluíram o curso em 2017/1.¹ 31/out Comissão de Colação de Grau

2018/1
Data limite para os Diretores Regionais informarem à PROENS o planejamento final das Unidades para o primeiro semestre de 2018, a fim de que as matrículas

ocorram através do Portal online.
31/out Diretores Regionais

Referência Novembro / 2017 Período Responsável Observação

2018/1 Período para a publicação do Edital de Mobilidade Acadêmica Externa. 01 a 17/nov Decor

2017/2
Data limite para alunos formandos (concluintes em 2017/2) solicitarem colação de grau na Unidade, através de requerimento e entrega da documentação obrigatória, 

conforme Manual de Colação de Grau.¹
21/nov Discentes

2017/2 Data limite para a Unidade enviar ao Decor os requerimentos e demais documentos dos alunos formandos  (concluintes em 2017/2).¹ 23/nov Discentes

2018/1
Início dos períodos para solicitação de liberação de pré-requisitos aos coordenadores de curso, para componentes previstos para ocorrer no primeiro semestre de

2018-1.
17/nov Discentes

2017/2 Período para Avaliação Institucional 2017/2 19/nov a 30 dez
Coordenação de Avaliação 

Instituição

2018/1
Término do período de solicitação solicitação de liberação de pré-requisitos aos coordenadores de curso, para componentes previstos para ocorrer  no  primeiro 

semestre de 2018..
22/nov Discentes

2018/1
Data limite para a Coordenação de Assuntos Acadêmicos informar ao DECOR sobre o planejamento das Unidades para o primeiro semestre de 2018, para que as

matrículas ocorram através do Portal online.
30/nov

Coordenação de Assuntos 

Acadêmicos

Referência Dezembro / 2017 Período Responsável Observação

2018/1
Data limite para os Coordenadores de Curso informarem o resultado das análises de solicitações de liberação de quebra de pré-requisitos para 2018/1, para que os

componentes estejam disponíveis para rematrícula on-line.
1º/dez Unidades

2017/2 Prazo para divulgação dos conceitos aos discentes e lançamentos dos conceitos no Portal do Professor. 1 a 30/dez DOCENTES

2017/2
Data limite para devolução de livros à Biblioteca e pagamento de multas atrasadas. Conforme Resolução do Reitor Nº. 01/2007 a rematrícula e/ou colação de grau

estão condicionadas à esta regularização.
12/dez Discentes

2017/2 Término das aulas do 2º semestre. 21/dez Unidades

2017/2 Início do recesso escolar. 22/dez Unidades

2017/2
Data limite para envio dos documentos dos componentes curriculares ministrados em 2017/2 (Diário de frequência + Canhoto de digitação notas + Registro de 

Conteúdos + Ata de avaliação + Plano de Ensino) ao DECOR.
29/dez Unidades

² Altera o artigo 211§3º do RGU, o qual prevê prazo de até 1 mês após o início do semestre para solicitação de quebra de pré-requisito.

³ Conforme artigo 225 do RGU.
4
 Conforme artigo 211§3º do RGU

 
5
 Considerar período de inscrição no ENEM em 2017, que normalmente ocorre em maio . Envio do quadro de vagas do ingresso 2018 pelo Conepe à Assessoria de Comunicação na primeira quinzena de abril,  para 

fins de divulgação.

¹ As Unidades deverão consultar o Manual de Colação de Grau e demais orientações da Comissão de Colação de Grau a fim de verificar procedimentos.


