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PRAZOS IMPORTANTES – 2º SEMESTRE DE 2015 

* data estabelecida no Calendário Acadêmico de 2015 da UFSM 

** os bolsistas que não entregarem o Relatório de desempenho acadêmico até 24/07/2015 não terão suas 
bolsas renovadas  
 

Alunos bolsistas com vínculo empregatício devem entregar o Relatório de Desempenho 

Acadêmico até o 10º dia de cada mês.  

 

Data limite Atividade 

20 a 24/07* Período para solicitação de confirmação de vaga via web e entrega no 
DERCA ou postagem dos documentos necessários à confirmação de 
vaga (alunos classificados no edital 19/2015) 

23 a 28/07* Período de solicitação de matrículas via Portal do Aluno (alunos 
regulares) 

24/07 Data limite para entrega do Relatório de desempenho acadêmico 
2015/I (bolsistas CAPES, CNPQ e FAPERGS sem vínculo empregatício) 

27 a 30/07 Período para renovação das bolsas - alunos que ingressaram no 2º 
semestre de 2013 (doutorado) ** 

28 a 29/07* Período para solicitação de matrícula via Portal do Aluno (alunos 
classificados no edital 19/2015) 

03 a 07/08 Período para cadastro dos novos bolsistas (alunos classificados no 
edital 19/2015) 

10/08* Início das aulas do 1º semestre letivo de 2015 

10 a 14/8* Período de ajuste de matrícula junto à Coordenação 

17/8 a 05/09* Período para inscrições ao teste de suficiência em língua estrangeira 
via web 

09/09* Data limite para solicitação de trancamento parcial em disciplinas 
matriculadas no 2º semestre de 2015 

28/08 Data limite para a entrega da solicitação de oferta das disciplinas de 
Docência Orientada e Tópico Especial em Engenharia Agrícola para o 
1º semestre de 2016 

30/09 Data limite para a entrega da solicitação de dispensas de disciplinas 
(novos alunos) 

16/10 Data limite para a tramitação online do plano de estudos (novos 
alunos) 

 
11/12* 

Data limite para a entrega do diploma de graduação ou mestrado no 
DERCA (para candidatos que não apresentaram o mesmo na época 
da confirmação de vaga) 


