SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
Ofício Circular nº 13/2020

Recife, 11 de agosto de 2020.

Aos (Às) Coordenadores(as) dos Cursos de Graduação
Assunto: Alteração de Calendário Acadêmico da UFPE para o Semestre 2020.3.
Prezados(as) Coordenadores(as) de Curso,
A PROGRAD resolve, através da Resolução nº16/2020 – CEPE/UFPE, alterar o
Calendário Acadêmico da UFPE para o Semestre 2020.3. Os principais ajustes feitos
no calendário acadêmico para 2020.3 estão descritos a seguir.
1. Prorrogação de matrícula
As matrículas para 2020.3 serão prorrogadas até o dia 14/08/2020.
2. Ajuste Inicial de oferta pelas coordenações
✓ De 15 a 18/08, até às 17h – Período para Ajustes de Matrículas pela Coordenação de
Curso.
✓ De 17 a 20/08, até às 17h – Período para concessão e solicitação de vagas aos outros
cursos da UFPE.
3. Período para Complementação de matrícula pelos estudantes:
✓ De 19 a 24/08, até às 17h – Neste período, será implementado o Período de
Complementação de Matrícula.
✓ A Complementação de Matrícula será destinada aos estudantes, exclusivamente, para
a inserção de disciplinas na matrícula já efetuada (nos dias de 08 a 14/08/2020),
respeitando-se a carga horária já prevista na resolução 8/2020.
✓ Só poderão complementar disciplinas os alunos que efetuaram a matrícula no período
regular de matrícula entre 08/08/2020 a 14/08/2020.
✓ Para cancelamento de disciplinas já confirmadas pelo Siga, o estudante precisa seguir
as orientações postas na Resolução 8/2020.
✓ Para cancelamento de disciplinas, o estudante deverá enviar Formulário de
Cancelamento de Matrícula (disponível na página da Prograd e Anexo V da Resolução
8/2020), via e-mail, à coordenação do curso, e esta, por sua vez, deve encaminhar um email para o controle acadêmico a solicitação do aluno, pelo e-mail: sre@ufpe.br

4. Ajuste final de oferta pelas coordenações
✓ De 25/08 a 26/08/2020, até às 18h – Após o período de Complementação de
Matrícula, as coordenações poderão realizar os Ajustes Finais nos dias.
5. Alteração do início e encerramento das aulas do Calendário Acadêmico
Suplementar
✓ Ajuste no Calendário Acadêmico Suplementar para início dia 24/08/2020 e último dia
de aula 24/11/2020.
✓ Período para Realização dos exames finais 2020.3 até 09/12/2020.
✓ Último dia para lançamento de notas referentes a 2020.3, no SIG@: 17/12/2020.
PRINCIPAIS DATAS DO CALENDÁRIO 2020.3
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CALENDÁRIO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVO DA GRADUAÇÃO – 2020.3
Oferta de componentes curriculares pelas Coordenações de Curso e de
29/07 a 04/08/2020
Área, através do Sig@
04/08/2020
EDITAL DE MATRÍCULA 2020.3
Operação Interna NTI - Preparação da Matrícula (NESSE PERÍODO O
05 a 07/08/2020
SIG@ FICARÁ FORA DO AR)
08 a 14/08/2020
Solicitação de matrícula, através do Sig@, pelos estudantes
Período de Ajustes Iniciais de oferta 2020.3 pelas Coordenações de Curso
15 e 18/08/2020
e de Área
Período para concessão e solicitação de vagas pelas Coordenações de Curso
17 e 20/08/2020
e de Área para 2020.3
Período para Complementação de matrícula APENAS para os estudantes
19 a 24/08/2020
que já solicitaram matrícula entre 08 a 14/08/2020.
24/08/2020
INÍCIO DAS AULAS 2020.3
24/08/2020
INÍCIO DAS MONITORIAS 2020.3
Período de Ajustes Finais de oferta 2020.3 pelas Coordenações de Curso e
25 a 26/08/2020
de Área
24/11/2020
Último dia de aulas 2020.3
Até 09/12/2020
Realização dos exames finais 2020.3
Até 17/12/2020
Último dia para lançamento de notas referentes a 2020.3, no SIGA

Em caso de dúvidas sobre os procedimentos de matrícula, os estudantes poderão
consultar o Guia do Estudante para 2020.3, disponível no site da UFPE, ou entrar em
contato com as coordenações de curso.
A Prograd fechou o acesso à Caderneta Eletrônica para efetuar os ajustes
necessários e em breve encaminhará um novo ofício sobre os prazos atualizados para seu
preenchimento.
Os casos omissos serão resolvidos pela Prograd.
Atenciosamente,
Profa. Magna do Carmo Silva
Pró-reitora de Graduação

