PPGL – CRONOGRAMA 2021/1
DATA

ATIVIDADE

MARÇO
15/03/2021
segunda-feira
16/03/2021 a 31/03/2021
terça-feira a quarta-feira
Até 31/03/2021
quarta-feira

ALUNO ESPECIAL I: Data prevista para a publicação do edital de seleção de candidatos à Aluno Especial I de Graduação e PósGraduação, referente ao 1º semestre letivo de 2021.
MATRÍCULA: Período para solicitação de matrícula via Portal do Aluno dos veteranos, referente ao 1º semestre letivo de 2021.
DOCÊNCIA ORIENTADA: Envio ao PPGL, por e-mail (ppgletras@ufsm.br), de Relatórios de Docência Orientada referentes ao 2º
semestre de 2020.

ABRIL
01/04/2021
quinta-feira
02/04/2021
sexta-feira
05/04/2021 e 13/05/2021
segunda-feira e quinta-feira
21/04/2021
quarta-feira

MATRÍCULA - Processamento: Data prevista para o primeiro processamento das solicitações de matrícula (é responsabilidade
dos alunos conferir no Portal do Aluno se as solicitações foram aceitas pelo sistema).
FERIADO: Sexta-feira santa, feriado nacional.
MATRÍCULA - Ajuste: Ajuste de matrícula no Portal do Aluno.
FERIADO: Tiradentes, feriado nacional.

MAIO
07/05/2021
sexta-feira
14/05/2021
quarta-feira

BOLSISTAS: Prazo para envio dos Relatórios dos Bolsistas.
MATRÍCULA - Processamento: Data prevista para o segundo processamento das solicitações de matrícula (é responsabilidade
dos alunos conferir no Portal do Aluno se as solicitações foram aceitas pelo sistema).

17/05/2021
segunda-feira
18/05/2021
segunda-feira
18/05/2021 a 25/05/2021
terça-feira a terça-feira
Até 25/05/2021
terça-feira
26/05/2021 a 02/06/2021
quarta-feira a quarta-feira

FERIADO: Aniversário da cidade de Santa Maria, feriado municipal em Santa Maria.
AULAS - INÍCIO: Início das aulas do 1º semestre letivo de 2021, sob Regime de Exercícios Domiciliares Especiais para todos os
cursos presenciais de graduação e pós-graduação.
MATRÍCULA – Ajuste: Período para ajuste de matrícula dos alunos de graduação e pós-graduação, por e-mail OU via Portal do
Aluno à Coordenação de Curso, referente ao 1º semestre letivo de 2021 e lançamento do ajuste no SIE.
DOCÊNCIA ORIENTADA: Envio ao PPGL, por e-mail (ppgletras@ufsm.br), de Projetos de Docência Orientada para execução no 1º
semestre de 2021.
MATRÍCULA EXTRACURRICULAR: Solicitação do aluno a sua Coordenação de Curso: Período para o aluno requerer por e-mail OU
via Portal do Aluno à Coordenação do seu curso autorização para matrícula em disciplina ofertada por outro curso, referente ao
1º semestre letivo de 2021. Se o curso optar pelo requerimento por e-mail, o aluno deverá verificar quais disciplinas gostaria de
fazer no semestre, agrupar todas as disciplinas de um mesmo Curso em um pedido e enviar um e-mail a sua Coordenação de
Curso com o seu NOME COMPLETO, NÚMERO DE MATRÍCULA, CURSO DE INTERESSE E TODOS OS NOMES E CÓDIGOS DAS
DISCIPLINAS QUE PRETENDE CURSAR. A sua Coordenação de Curso avaliará o pedido e, em caso de aprovação, encaminhará à
Coordenação que está ofertando as disciplinas, para análise e efetivação da matrícula, se for aceita. Tendo em vista que os emails são encaminhados entre as Coordenações, o aluno que pretender matrícula em cursos diferentes deverá mandar mais de
um e-mail a sua Coordenação, sempre agrupando as disciplinas de interesse por curso em um único e-mail, para permitir o
encaminhamento correto dos e-mails às Coordenações competentes.

JUNHO
03/06/2021
quinta-feira
04/06/2021 e 05/06/2021
sexta-feira e sábado

FERIADO: Corpus Christi, feriado nacional.
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRELATAS: dia não letivo e suspensão de atividades administrativas
correlatas em todos os campi.

07/06/2021 a 09/06/2021
segunda-feira a quartafeira
10/06/2021 e 11/06/2021
quinta-feira e sexta-feira
14/06/2021 e 15/06/2021
segunda-feira e terça-feira
15/06/2021
terça-feira
Até 30/06/2021
quarta-feira

MATRÍCULA EXTRACURRICULAR: Avaliação dos pedidos dos alunos e encaminhamento às Coordenações competentes: Período
para as Coordenações de Cursos avaliarem os pedidos de seus alunos quanto às disciplinas extracurriculares destinadas a outros
Cursos e encaminharem as solicitações de matrícula extracurricular às Coordenações competentes, referente ao 1º semestre
letivo de 2021.
MATRÍCULA EXTRACURRICULAR: Avaliação dos pedidos das Coordenações e lançamento no SIE das matrículas extracurriculares
deferidas: Período para as Coordenações de Cursos avaliarem os pedidos de matrícula encaminhados pelas demais
Coordenações e lançarem no SIE as matrículas extracurriculares aprovadas, referente ao 1º semestre letivo de 2021.
ALUNO ESPECIAL I: Período para matrícula na categoria de Aluno Especial I – Graduação e Pósgraduação, feita pelo DERCA,
referente ao 1º semestre letivo de 2021.
FÓRUM REGIONAL PERMANENTE DE EXTENSÃO: realização do Fórum Regional Permanente de Extensão no campus sede de
Santa Maria.
REGISTRO DOS PROJETOS DE DISSERTAÇÃO/TESE: Prazo para os professores orientadores registrarem, no Portal de Projetos, os
projetos de Dissertação/Tese de seus orientandos ingressantes em 2021.

JULHO
05/07/2021 a 09/07/2021
segunda-feira a sexta-feira
19/07/2021 a 30/07/2021
segunda-feira a sexta-feira
Até 10/08/2021
terça-feira

APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS E TESTES DE SUFICIÊNCIA: Período para os discentes solicitarem o aproveitamento de
disciplinas e de Testes de suficiência em Língua estrangeira.
PLANOS DE ESTUDOS: Período para elaboração e envio dos Planos de Estudos pelos discentes.
AGOSTO
EXAMES DE QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO: Envio ao PPGL, por e-mail (ppgletras@ufsm.br), do dossiê para exame de
qualificação de Mestrado (30 dias antes da data de realização do Exame).

04/09/2021
sábado
06/09/2021
segunda-feira
07/09/2021
terça-feira
10/09/2021
sexta-feira
Até 10/09/2021
sexta-feira
11/09/2021
sábado
20/09/2021
segunda-feira

SETEMBRO
TÉRMINO DAS AULAS: encerramento do 1º semestre letivo de 2021 em REDE e último dia para as avaliações finais
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRELATAS: dia não letivo e suspensão de atividades administrativas
correlatas em todos os campi.
FERIADO: Independência do Brasil, feriado nacional.
DOCÊNCIA ORIENTADA: Envio ao PPGL, por e-mail (ppgletras@ufsm.br), de Relatórios de Docência Orientada referentes ao 1º
semestre letivo de 2021.
EXAMES DE QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO: Realização dos Exames de Qualificação de Mestrado.
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.
FERIADO: Revolução Farroupilha, feriado nacional.

