
Data Quem? Atividade

10/12/2019 a 10/01/2020
Coordenação de Curso/ 

Veteranos

Aconselhamento de Matrícula pelas Coordenações de Curso, conforme 

previsto no Calendário Acadêmico

12/01 a 14/01/2020 Discentes (Veteranos)

1ª FASE: REMATRÍCULA 2020/1: Período para rematrícula de alunos de 

todas as séries dos cursos de graduação, no Portal do Aluno. Serão 

realizadas matrículas nas disciplinas obrigatórias, optativas e tutorias 

16/01/2020 Discentes (Veteranos)

FASE INTERMEDIÁRIA: Data de ajuste - Solicitação de matrícula (PELO 

ALUNO) nas vagas remanescentes em disciplinas DO PRÓPRIO CURSO, no 

Portal do Aluno. 

de 19 a 21/01/2020 Discentes (Veteranos)

2ª FASE: Data de ajuste - Solicitação de matrícula (PELO ALUNO), nas 

vagas remanescentes em disciplinas de OUTROS CURSOS, no Portal do 

Aluno - Obs: Língua Inglesa com DERCA

 23 e 24/01/2020 Discentes (Veteranos)
3ª FASE: Período para matrícula em disciplinas eletivas, no Portal do 

Aluno

27/01 a 03/02/2020 Discentes (Veteranos)

Período para solicitação de Quebra de Pré-requisito - via Requerimento 

disponível no Portal do Aluno, assinado e encaminhado juntamente com 

o Histórico Escolar (também disponível no Portal do Aluno) para o e-mail 

requisitos@ufcspa.edu.br  / Importante: Obrigatoriamente, o 

documento deve ser enviado em formato “PDF”, nomeado como 

“NOMECOMPLETODOALUNO_CURSO_2020.1”

06/02 a 13/02/2020 Coordenação de Curso
Período para análise das solicitações de quebra de pré-requisito pelas 

coordenações de curso

12/02 a 06/03/2020
Discentes (Calouros e 

Veteranos)

Período para abertura de processo, no Protocolo, de solicitação de 

Aproveitamento de Disciplina para 2020/1  (alunos que cursaram 

disciplinas em outros cursos devem verificar em seu histórico se há 

necessidade de realizar esta solicitação

20/02/2020 DERCA

Divulgação no Portal do Aluno (pelo número de matrícula) do resultado 

das solicitações de quebra de pré-requisitos (DEFERIDAS ou 

INDEFERIDAS) e realização de matrícula diretamente pelo DERCA (sem a 

presença do aluno).

02/03/2020 Comunidade UFCSPA Início das Aulas – 2020/1

02 a 06/03/2020 Discentes (veteranos)

 CANCELAMENTO DE DISCIPLINA- Período para abertura de processo, no 

Protocolo, solicitando o CANCELAMENTO DE DISCIPLINAS DE 2020/1 

(obrigatórias, optativas obrigatórias e tutorias, eletivas e PDCI´s), no 

Protocolo

02 a 10/03/2020
Discentes (calouros e 

veteranos)
 Inscrições para Exame de Validação em Língua Inglesa I 

Cronograma Rematrícula 2020/1 e outras atividades 

   Pró-Reitoria de Graduação

 Departamento de Registro e Controle Acadêmico



13/03/2020
Coordenação de Curso/ 

COMGRAD

DATA LIMITE para análise e encaminhamento ao DERCA dos processos de 

dispensa de disciplinas ou aproveitamento, conforme calendário 

acadêmico (veteranos e calouros)

14/03/2020 Discentes (calouros) Aplicação do Exame de Validação em Língua Inglesa I 

23 e 24/03/2020 DERCA

CANCELAMENTO DE MATRÍCULA COMPULSÓRIA - Processamento, no 

SIE, dos discentes em condição de ABANDONO ou PERDA DE VÍNCULO, 

por não realização de rematrícula no prazo previsto 

23 a 26/03/2020 Discentes (veteranos)

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 2020/1 NO CURSO - Período para 

abertura de processo solicitando o TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

2020/1, no Protocolo

23 a 27/03/2020

Discentes calouros 

ingressantes após 02/03 

(chamadas 

complementares)

Período para abertura de processo, no Protocolo, de solicitação de 

Aproveitamento de Disciplina para 2020/1 exclusivamente para 

discentes calouros ingressantes após 02/03/2020.

30/03/2020

Discentes (calouros e 

veteranos)
Início das aulas de Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I


