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PRAZOS IMPORTANTES – 1º semestre de 2017 
 

* data estabelecida no Calendário Acadêmico de 2016 da UFSM 
** Os alunos que já cumpriram todos os créditos ou que então não irão se matricular em disciplinas no 1º 

semestre de 2017, deverão obrigatoriamente se matricular em “Elaboração de dissertação/tese”, 
“Elaboração defesa/doutorado” ou “Elaboração de defesa de mestrado/dissertação”. Tanto faz em qual das 

disciplinas se matricular, são todas iguais e servem apenas para manutenção do vínculo com a UFSM. 
*** os bolsistas que não entregarem o Relatório de desempenho acadêmico até 16/12/2016 não terão suas 

bolsas renovadas ou então terão suas bolsas canceladas. 
 

Data limite Atividade 

01 a 03/02* Período para solicitação de confirmação de vaga via web e entrega no 
DERCA ou postagem dos documentos necessários à confirmação de vaga 
dos candidatos classificados no edital 30/2016 (conforme instruções do 
edital). 

13 e 14/02* Período para solicitação de matrícula via web dos candidatos classificados no 
edital 30/2016 (login e senha conforme instruções do edital). 

16 a 23/02* Período para solicitação de matrícula via Portal do Aluno dos alunos 
regulares.** 

24/02* 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.  

01 e 02/03* Período para ajuste de matrícula dos alunos no Portal do Aluno 

01 a 06/03*** Período para renovação das bolsas (alunos regulares). 

01 a 06/03 Data limite para solicitação (via e-mail) de memorando para matrícula 
extracurricular (em outro PPG). 

06/03* Início das aulas do 1º semestre letivo de 2017. 

06 a 09/03 Período para cadastro dos novos bolsistas (alunos classificados no edital 
30/2016). 

06 a 10/03* Período de ajuste de matrícula junto à Coordenação  

06 a 10/03* Período para matrícula presencial dos candidatos classificados convocados 
por edital de chamada de suplentes junto à Coordenação. 

06 a 31/03* Período para inscrições ao teste de suficiência em língua estrangeira via 
web. 

05/05 Data limite para a entrega da solicitação de dispensas de disciplinas (novos 
alunos). 

19/05 Data limite para a entrega da solicitação de oferta das disciplinas de 
Docência Orientada e Tópico Especial em Engenharia Agrícola para o 2º 
semestre de 2017. 

09/06 Data limite para a tramitação online do plano de estudos e entrega do 
Cadastro do Comitê de Orientação Acadêmica (novos alunos). 

13/07* 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). 

13/07* Término das aulas. 


