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  JULHO 2021  

19/07/2021 a 23/07/2021 
segunda-feira a sexta-feira 

Coordenações de cursos 
de graduação e pós-

graduação - modalidade 
presencial e EAD  

OFERTA DE DISCIPLINA: período para as coordenações de cursos de graduação e pós-graduação, 
modalidade presencial e EAD, solicitarem oferta de disciplina, através do SIE, para o 2º semestre letivo 
de 2021.  

26/07/2021 a 06/08/2021 
segunda-feira a sexta-feira  

Departamentos didáticos 
dos cursos de graduação 

e pós-graduação  - 
modalidade presencial e 

EAD  

OFERTA DE DISCIPLINA: Período para os departamentos didáticos de graduação e programas de pós-

graduação procederem à conferência, retificação, inclusão de docente e confirmação das solicitações de 

oferta de disciplina para o 2º semestre letivo de 2021. 

AGOSTO 2021 

06/08/2021  
sexta-feira 

Coordenações de curso 
de graduação nas 

modalidades 
presencial e EAD 

CADASTRO DE DCG: Data-limite para as coordenações de cursos de graduação enviarem à 
PROGRAD os pedidos de criação de Disciplinas Complementares de Graduação  - DCG, para serem 
inseridas no currículo dos cursos e ofertadas no 2º semestre letivo de 2021. 

09/08/2021 a 13/08/2021 
segunda-feira a sexta-feira  

Coordenações e  

departamentos de 
cursos de graduação e 

pós-graduação - 
modalidade presencial e 

EAD  

OFERTA DE DISCIPLINA: Período para ajuste da oferta de disciplina pelas coordenações e 
departamentos didáticos de cursos de graduação e pós-graduação, modalidade presencial e EAD, 
referente ao 2º semestre letivo de 2021. 

27/08/2021 
sexta-feira  

Aluno Especial I – 
graduação 

e pós-graduação 

ALUNO ESPECIAL I - Data prevista para a publicação do edital de seleção de candidatos à Aluno 
Especial I de Graduação e Pós-Graduação, referente ao 2º semestre letivo de 2021. 
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28/08/2021 
sábado  

Candidatos à seleção de  

Ingresso/ Reingresso na 
graduação – modalidade 

presencial 

INGRESSO/REINGRESSO: data prevista para a publicação, pela PROGRAD, do edital de seleção de 
ingresso e reingresso (transferência interna e externa, reingresso e portadores de diploma), para início 
de atividades no 2º semestre letivo de 2021 - REDE. 

29/08/2021 
domingo 

Candidatos à seleção de 
ingresso no PEG 

PEG: Dia da aplicação da prova do processo seletivo de ingresso para os candidatos à seleção de 
ingresso no Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para a Educação 
Profissional (PEG) no 2º semestre letivo de 2021 - REDE. 

SETEMBRO 2021 

04/09/2021 
sábado 

Alunos da graduação e 
pós-graduação - 

modalidade presencial e 
EAD 

TÉRMINO DAS AULAS: encerramento do 1º semestre letivo de 2021 em REDE e último dia para as 
avaliações finais 

06/09/2021 
segunda-feira 

Comunidade em Geral e  

Comunidade Acadêmica 
de todos os campi 

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRELATAS: dia não letivo e suspensão de 
atividades administrativas correlatas em todos os campi. 

07/09/2021 
terça-feira 

Comunidade em geral e 
comunidade acadêmica 

de todos os campi 
FERIADO: Independência do Brasil, feriado nacional.   

11/09/2021 
sábado 

Professores e alunos da 
graduação e pós-

graduação - modalidade 

presencial e EAD 

ENCERRAMENTO DOS DIÁRIOS DE CLASSE ONLINE: Data-limite para a consolidação dos diários 
de classe online referentes ao 1º semestre letivo de 2021. Encerramento das turmas no Portal do 
Professor. 

13/09/2021 a 17/09/2021 
segunda-feira a sexta-feira  

Alunos da graduação e 
pós-graduação- 

modalidade presencial e 
EAD 

MATRÍCULA - SOLICITAÇÃO: Período para solicitação de matrícula via Portal do Aluno dos veteranos 
da graduação presencial e EAD e veteranos da pós-graduação presencial e EAD referente ao 2º 
semestre letivo de 2021. 
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13/09/2021 a 13/11/2021 
segunda-feira a sábado 

Alunos da graduação -  
modalidade presencial e 

EAD  

TRANCAMENTO TOTAL E PARCIAL: Período para solicitação de trancamento total do semestre, via 
Portal do Aluno, e trancamento parcial de disciplinas, via coordenação do curso, referente ao 2º semestre 
letivo de 2021, para alunos dos cursos de graduação, modalidade presencial e EAD. 

20/09/2021 
segunda-feira 

Comunidade em geral e 
comunidade acadêmica 

de todos os campi 
FERIADO: Revolução Farroupilha, feriado estadual. 

21/09/2021 a 23/09/2021 
terça-feira a quinta-feira 

Alunos da graduação e 
pós-graduação - 

modalidade presencial e 
EAD    

MATRÍCULA - AJUSTE WEB: Período para ajuste de matrícula dos alunos de graduação e pós-
graduação, via Portal do Aluno, referente ao 2º semestre letivo de 2021. 

27/09/2021 a 30/09/2021 
segunda-feira a quinta-feira 

Alunos da graduação e 
pós-graduação - 

modalidade presencial e 
EAD    

MATRÍCULA - AJUSTE ÀS COORDENAÇÕES DE CURSO: Período para ajuste de matrícula dos 
alunos de graduação e pós-graduação, por e-mail à Coordenação de Curso OU via Portal do Aluno, 
referente ao 2º semestre letivo de 2021, e lançamento do ajuste no SIE. 

OUTUBRO 2021 

04/10/2021 a 08/10/2021 
segunda-feira a sexta-feira  

Alunos da graduação e 
pós-graduação - 

modalidade presencial e 
EAD    

MATRÍCULA – EXTRACURRICULAR – Solicitação do aluno: Período para o aluno requerer via Portal 
do Aluno OU por e-mail à Coordenação do curso a solicitação de matrícula em disciplina ofertada por 
outro curso, referente ao 2º semestre letivo de 2021. As matrículas extracurriculares solicitadas pelo 
portal do aluno serão realizadas com processamento instruído pela IN 01/2021/PROGRAD.   

11/10/2021 
segunda-feira   

Comunidade em Geral e  

Comunidade Acadêmica 
de todos os campi 

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRELATAS: dia não letivo e suspensão de 
atividades administrativas correlatas em todos os campi. 

12/10/2021 
terça-feira  

Comunidade em Geral e  

Comunidade Acadêmica 
de todos os campi 

FERIADO: Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional. 
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13/10/2021 
quarta-feira 

Alunos da graduação e 
da pós-graduação - 

modalidade presencial e 
EAD    

AULAS - INÍCIO: Início das aulas do 2º semestre letivo de 2021, sob Regime de Exercícios Domiciliares 
Especiais para todos os cursos de graduação e de pós-graduação, nas modalidades presencial e EAD. 

14/10/2021 e 15/10/2021 
quinta-feira e sexta-feira  

Coordenações de Cursos 
da graduação e pós-

graduação - modalidade 
presencial e EAD    

MATRÍCULA – EXTRACURRICULAR – via EMAIL (para os cursos que não aderiram ao sistema de 
matrícula extracurricular via Portal de Aluno) - Avaliação dos pedidos dos alunos e 
encaminhamento às Coordenações competentes: Período para as Coordenações de Cursos 
avaliarem as solicitações de matrícula extracurricular de seus alunos, referente ao 2º semestre letivo de 
2021, recebidas por email, e encaminharem às Coordenações competentes. 

18/10/2021 e 19/10/2021 
segunda-feira e terça-feira  

Coordenações de Cursos 
da graduação e pós-

graduação - modalidade 
presencial e EAD    

MATRÍCULA – EXTRACURRICULAR – via EMAIL (para os cursos que não aderiram ao sistema de 
matrícula extracurricular via Portal de Aluno) - Avaliação dos pedidos das Coordenações 
competentes e lançamento no SIE das matrículas extracurriculares deferidas: Período para as 
Coordenações de Cursos competentes avaliarem as solicitações de matrícula extracurricular, referente 
ao 2º semestre letivo de 2021, encaminhadas por email pelas demais Coordenações, a fim de lançarem 
no SIE as que forem deferidas. 

19/10/2021 
terça-feira 

Comunidade em geral e 
comunidade acadêmica 

do campus Cachoeira do 
Sul 

Fórum Regional Permanente de Extensão: realização do Fórum Regional Permanente de Extensão 
no campus de Cachoeira do Sul 

20/10/2021 
quarta-feira 

Comunidade em geral e 
comunidade acadêmica 
dos campi de Frederico 
Westphalen e Palmeira 

das Missões 

Fórum Regional Permanente de Extensão: realização do Fórum Regional Permanente de Extensão 
nos campi Frederico Westphalen e Palmeira das Missões 

20/10/2021 e 21/10/2021 
quarta-feira e quinta-feira 

Aluno Especial I – 
Graduação e Pós-

Graduação  

ALUNO ESPECIAL I: Período para matrícula na categoria de Aluno Especial I – Graduação e Pós-
graduação, feita pela PROGRAD e pela PRPGP, referente ao 2º semestre letivo de 2021.  
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26/10/2021 
terça-feira 

Comunidade em geral e 
comunidade acadêmica 
do campus sede Santa 

Maria 

Fórum Regional Permanente de Extensão: realização do Fórum Regional Permanente de Extensão 
no campus sede de Santa Maria 

28/10/2021 
quinta-feira   

Comunidade em Geral e  

Comunidade Acadêmica 
de todos os campi 

DIA NÃO LETIVO E SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRELATAS: dia não 
letivo e suspensão de atividades administrativas correlatas em todos os campi. Dia do Servidor Público. 

29/10/2021 
sexta-feira   

Comunidade em Geral e  

Comunidade Acadêmica 
de todos os campi 

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRELATAS: dia não letivo e suspensão de 
atividades administrativas correlatas em todos os campi. 

30/10/2021 
sábado   

Comunidade em Geral e  

Comunidade Acadêmica 
de todos os campi 

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRELATAS: dia não letivo e suspensão de 
atividades administrativas correlatas em todos os campi. 

NOVEMBRO 2021 

01/11/2021 
segunda-feira   

Comunidade em Geral e  

Comunidade Acadêmica 
de todos os campi 

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRELATAS: dia não letivo e suspensão de 
atividades administrativas correlatas em todos os campi. 

02/11/2021 
terça-feira  

Comunidade em Geral e  

Comunidade Acadêmica 
de todos os campi 

FERIADO: Dia de Finados, feriado nacional. 

07/11/2021 
domingo 

Prováveis formandos da 
graduação, alunos de 

pós-graduação e 
servidores da UFSM 

TESTE DE SUFICIÊNCIA: Dia da aplicação da prova do Teste de Suficiência em Leitura em Língua 
Estrangeira - TESLLE. 
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15/11/2021 
segunda-feira   

Comunidade em Geral e  

Comunidade Acadêmica 
de todos os campi 

FERIADO: Dia da Proclamação da República, feriado nacional. 

22/11/2021 a 26/11/2021 
segunda-feira a sexta-feira 

Alunos da graduação e 
pós-graduação. Projetos 

de Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

JAI: Jornada Acadêmica Integrada. 

DEZEMBRO 2021 

08/12/2021 
quarta-feira 

Comunidade em geral e 
comunidade acadêmica 
dos campi da UFSM de 

Santa Maria e de 
Cachoeira do Sul 

FERIADO: Nossa Senhora da Conceição, feriado em Santa Maria e em Cachoeira do Sul. 

13/12/2021 a 17/12/2022 
segunda-feira a sexta-feira 

Alunos da Graduação DESCUBRA UFSM ON-LINE: realização da Oitava Edição do DESCUBRA UFSM. 

20/12/2021 a 01/01/2022 
segunda-feira a sábado 

Comunidade acadêmica 
da UFSM 

PREVISÃO DE RECESSO ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO conforme futura publicação do Ministério 
da Economia e orientações da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP). 

JANEIRO 2022 

01/01/2022 
sábado 

Comunidade em geral e 
comunidade acadêmica 

de todas as unidades de 
ensino 

FERIADO: Confraternização Universal, feriado nacional. 

10/01/2022 
segunda-feira 

Alunos da graduação e 
da pós-graduação - 

modalidade presencial e 
EAD    

RETOMADA DAS AULAS: retomada das aulas do 2º semestre letivo de 2021, sob Regime de Exercícios 
Domiciliares Especiais para todos os cursos de graduação e de pós-graduação, nas modalidades 
presencial e EAD. 
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FEVEREIRO 2022 

19/02/2022  
sábado 

Alunos da graduação e 
da pós-graduação - 

modalidade presencial e 
EAD  

TÉRMINO DAS AULAS: encerramento do 2º semestre letivo de 2021 em REDE e último dia para as 
avaliações finais.  

25/02/2022 
sexta-feira  

Professores e alunos da 
graduação e da pós-

graduação - modalidade 
presencial e EAD    

ENCERRAMENTO DOS DIÁRIOS DE CLASSE ONLINE: Data-limite para a consolidação dos diários 
de classe online referentes ao 2º semestre letivo de 2021. Encerramento das turmas no Portal do 
Professor. 

28/02/2021 
segunda-feira 

Comunidade em Geral e  

Comunidade Acadêmica 
de todos os campi 

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRELATAS: dia não letivo e suspensão de 
atividades administrativas correlatas em todos os campi.  

28/02/2021 
segunda-feira 

Comunidade em geral e 
comunidade acadêmica 
do campus de Frederico 

Westphalen 

FERIADO: aniversário da cidade de Frederico Westphalen, feriado municipal em Frederico Westphalen. 

MARÇO 2022 

01/03/2022 
terça-feira 

Comunidade em Geral e  

Comunidade Acadêmica 
de todos os campi 

FERIADO: Carnaval, feriado nacional 

02/03/2022 
quarta-feira 

Comunidade em Geral e  

Comunidade Acadêmica 
de todos os campi 

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRELATAS: suspensão de atividades 
administrativas correlatas em toda a UFSM até as 14 horas. 

 


