CALENDÁRIO CCT –2021

JANEIRO

Mês

Dia

Evento

01

Feriado Universal

04 a 31

Férias escolares

Data Edital
do
MEC
03

Período de matrícula 1ª chamada para alunos via Sisu 2020/1
Retomada do período letivo

03 a 05

Período de matrículas dos alunos veteranos da Pós-Graduação
para o primeiro semestre

03 a 05

Inscrição de alunos especiais para o primeiro semestre –
Pós- Graduação
Período de matrículas dos alunos ingressantes da PósGraduação para o primeiro semestre

09 a 11
15

FERIADO ESCOLAR (segunda-feira)

16

FERIADO – CARNAVAL (terça-feira)
Reunião da Comissão de Extensão

FEVEREIRO

17

FERIADO até as 13h (quarta-feira)

18

Publicação do Resultado de Aluno Especial (Pós-graduação)

22

Início das aulas da Pós-Graduação do CCT

22 e 23/02
24

Período para requerer transferência interna e reingresso
após abandono ou cancelamento, de forma on-line.
Reunião Fórum de Coordenadores da Pós-Graduação
Reunião do Conselho de Centro

Dias letivos 2020/2: 19
01 e 02

16

Último dia para cancelamento de matrícula – aluno especial da
Pós- Graduação
Último dia para cancelamento/inclusão de disciplina – aluno
regular
da Pós- Graduação
Último dia para trancamento de matrícula – aluno regular da
Pós- Graduação
Feriado Municipal - Campus II e Polo de EAD – Joinville
(terça- feira)
Reunião da Comissão de Extensão

17

Reunião Fórum de Coordenadores da Pós-Graduação

19

Até esta data, os orientadores de Monitoria deverão informar se
seus projetos aptos a prorrogação serão estendidos ou serão
finalizados via documento no SGP-e encaminhado para Direção de
Ensino de
Graduação.
Reunião do Conselho de Centro

03

MARÇO

Período para requerer transferência externa e retorno ao portadorde diploma
de curso de graduação, de forma online. (alterada pela RESOLUÇÃO Nº
022/2020 – CEG)

09

31

Dias letivos 2020/2 - 27
02
05
06
07 a 13
14

15

ABRIL

15

16 a
23/04/2021

FERIADO NACIONAL – Semana Santa (sexta-feira)
Término do período letivo (alterada pela RESOLUÇÃO Nº
022/2020 – CEG)
Último dia para inclusão dos conteúdos, avaliações e
médias
semestrais, pelos professores, no Sistema Acadêmico.
Período de Exames Finais(alterada pela RESOLUÇÃO Nº
022/2020 – CEG)
Reunião Fórum de Coordenadores da Pós-Graduação
Término do período letivo (RESOLUÇÃO Nº 022/2020 – CEG)
Último dia para inclusão das avaliações dos exames e
médias finais, pelos professores no Sistema Acadêmico e
encerramento dos diários de classe. alterada pela
RESOLUÇÃO Nº
022/2020 – CEG)
Último dia para Inclusão dos conteúdos, avaliações
médias semestrais, pelos professores, no
Sistema Acadêmico (RESOLUÇÃO Nº 022/2020 – CEG)
Período de Exames Finais(RESOLUÇÃO Nº 022/2020
– CEG)

20

Reunião da Comissão de Extensão

21

FERIADO NACIONAL - Tiradentes (quarta-feira)

24

Término do semestre
Último dia para inclusão das avaliações dos exames e
médias finais, pelos professores no Sistema
Acadêmico
e encerramento dos diários de classe (RESOLUÇÃO
Nº 022/2020 – CEG)
Reunião do Conselho de Centro

28
29/03 a
02/04/2021

Período para requerer transferência externa e retorno ao
portador
de diploma de curso de graduação (RESOLUÇÃO Nº 022/2020 –
CEG).
Dias letivos 2020/2 : 02
01
10 a 13

MAIO

10 e 11
10

FERIADO NACIONAL – Dia do trabalho (sábado)
Período de matrícula de veteranos da graduação de acordo com
critérios de ordenação – Todos os Centros
Período para requerer Exame de suficiência
Início do semestre

13 e 14

Formaturas

15 a 20

Período para ajuste de matrícula on-line pelos acadêmicos de
graduação

17

17 e 18

18

Início do período letivo da Graduação 2021/1

Período para solicitação pelos acadêmicos da graduação de
ajuste de matrícula via Secretaria de Ensino de Graduação/Dpto
do Curso
Reunião da Comissão de Extensão

Reunião Fórum de Coordenadores da PósGraduação

19
20

20 e 21

Período para realização de exame de suficiência

24 e 25

Período de matrícula de acadêmicos em mobilidade/convênio para
cursos de graduação UDESC

26
MAIO

UDESC – 56 Anos

26 a 28

Reunião do Conselho de Centro
Período de matrícula dos acadêmicos que ingressam na
graduação da UDESC por transferência interna e reingressos após
abandono ou cancelamento para 2021/1

28

Último dia para o Departamento enviar os resultados dos
processos de ajustes de disciplinas da graduação à Secretaria de
Ensino de Graduação para inclusão no Sistema Acadêmico.

31/05 e 01/06

Período de matrícula dos acadêmicos que ingressam na
graduação da UDESC por transferência externa e retornos e
reingressos para 2021/1

Dias letivos 2021/1: 11

JUNHO

02

03
04

Último dia para solicitação de dispensa de disciplina e
trancamento de matrícula para acadêmicos da graduação que
não realizaram a matrícula em 2021/1
FERIADO NACIONAL – Corpus Christi (quinta-feira)
Último dia para a Secretaria de Ensino de Graduação incluir os
resultados dos processos de ajustes de disciplinas da graduação
no Sistema Acadêmico

07

Período de matrícula em disciplinas isoladas na graduação –
alunos da UDESC e alunos externos

15

Reunião da Comissão de Extensão

16

Reunião Fórum de Coordenadores da PósGraduação
Reunião do Conselho de Centro

30

Dias letivos 2021/1: 11

05
05 a 09
Data Edital
do
MEC
Data Edital
do
MEC
20

JULHO

14 a 16
14 a 16
14 a 16
21
22 a 23
23

27
28

Término do período letivo da Pós-Graduação - “stricto-sensu”
Período para requerer transferência interna e reingresso
após abandono ou cancelamento na graduação, de forma
on-line.
Matrícula da chamada regular SISU 2021/2
Convocação da Lista de espera SISU 2021/2
Reunião da Comissão de Extensão
Período de matrículas dos alunos ingressantes da PósGraduação para o segundo semestre
Período de matrículas dos alunos veteranos da PósGraduação para o segundo semestre
Inscrição de alunos especiais para o segundo semestre – PósGraduação
Reunião Fórum de Coordenadores da Pós-Graduação
Período de matrículas para as vagas remanescentes do
PPGECMT (Somente para Ingressantes)
Último dia para inclusão das avaliações dos exames e médias
finais, e encerramento dos diários de classe pelos professores
no
Sistema Acadêmico – SIGA (Pós Graduação).
Publicação do Resultado de Aluno Especial (Pós-graduação)
Reunião do Conselho Centro

Dias letivos 2021/1: 22
02

Início das aulas da Pós-Graduação do CCT
Último dia para cancelamento de matrícula – aluno especial da
Pós- Graduação

09
AGOSTO

Último dia para cancelamento/inclusão de disciplina – aluno
regular
da Pós- Graduação

09

Último dia para trancamento de matrícula – aluno regular da
Pós- Graduação
Até esta data, os orientadores de Monitoria deverão informar se
seus projetos aptos a prorrogação serão estendidos ou serão
finalizados
via documento no SGP-e encaminhado para Direção de Ensino de
Graduação.

17

Reunião da Comissão de Extensão

18

Reunião Fórum de Coordenadores da Pós-Graduação

23 a 27

Período para requerer transferência externa e retorno ao portador
de diploma de curso de graduação, de forma on-line.

25

Reunião do Conselho Centro

30

Último dia para inclusão das frequências, avaliações e médias
semestrais, pelos professores da graduação, no Sistema
Acadêmico.

Termino do período letivo da graduação (15 semanas)

AGOSTO

31 – 06/09

Período de Exames finais da graduação

Dias letivos 2021/1: 21
TOTAL DIAS LETIVOS 2021/1: 75 15 SEMANAS
07

10

FERIADO NACIONAL – INDEPENDÊNCIA DO BRASIL (terçafeira)
Último dia para inclusão das avaliações dos exames e médias
finais, pelos professores da graduação no Sistema Acadêmico e
entrega dos diários de classe na Secretaria de Ensino de
Graduação.
Termino do semestre da graduação 2021/1

15

Reunião Fórum de Coordenadores da Pós-Graduação

20

Início do semestre 2021/2

SETEMBR

09

20 a 23

Período de matrícula de veteranos da graduação de acordo com
critérios de ordenação – Todos os Centros 2021/2

20 e 21

Período para requerer Exame de suficiência

21
25 a 30
27
27 e 28
29

Reunião da Comissão de Extensão
Período para ajuste de matrícula on-line pelos acadêmicos da
graduação
Início do período letivo da graduação 2021/2
Período para solicitação pelos acadêmicos da graduação de
ajuste de matrícula via Secretaria de Ensino de Graduação/Dpto
do Curso
Reunião do Conselho Centro

Dias letivos 2021/2: 4
01 e 04

Período para realização de exame de suficiência

04 e 05

Período de matrícula de acadêmicos em mobilidade/convênio para
a graduação UDESC

04 a 07

SEI – Semana de Eventos Integrados

06 a 08

Período de matrícula dos acadêmicos que ingressam na UDESC
por transferência interna e reingressos após abandono ou
cancelamento para 2021/2

08

Último dia para o Departamento enviar os resultados dos
processos de ajustes de disciplinas da graduação à Secretaria de
Ensino de Graduação para inclusão no Sistema Acadêmico.

11 e 12

Período de matrícula dos acadêmicos que ingressam na UDESC
por transferência externa e retorno de diplomado para 2021/2

12

FERIADO NACIONAL – Nossa Senhora Aparecida (terça-feira)

13

Último dia para solicitação de dispensa de disciplina e de
trancamento para acadêmicos que não realizaram a matrícula
em 2021/1
Dia do Professor (sexta-feira)

OUTUBRO

15
15

Último dia para a Secretaria de Ensino de Graduação incluir os
resultados dos processos de ajustes de disciplinas da graduação
no Sistema Acadêmico

18

Período de matrícula em disciplinas isoladas na graduação –
alunos da UDESC e alunos externos

19

Reunião da Comissão de Extensão

20

Reunião Fórum de Coordenadores da Pós-Graduação

27

Reunião do Conselho Centro

28

FERIADO – COMEMORAÇÃO DO DIA DO FUNCIONÁRIO
PÚBLICO (quinta-feira)

NOVEMBRO

Dias letivos 2021/2: 19
02

FERIADO NACIONAL – FINADOS (terça-feira)

15

FERIADO NACIONAL – PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
(segunda-feira)

15 a 19
16

Período para requerer transferência interna e reingresso
após abandono ou cancelamento na graduação, de forma
on-line.
Reunião da Comissão de Extensão

17

Reunião Fórum de Coordenadores da Pós-Graduação

24

Reunião do Conselho Centro
Dias letivos 2021/2: 20

04

Término do período letivo da Pós-Graduação - “stricto-sensu

DEZEMBRO

08

Reunião do Conselho Centro

14

Último dia para inclusão das avaliações dos exames e médias
finais, e encerramento dos diários de classe pelos professores no
Sistema Acadêmico – SIGA (Pós Graduação

17

Início do recesso escolar (Resolução 005/2021 - CEG )

23

Feriado Municipal – Polo de EAD – Canelinha (quinta-feira)
Inicio recesso escolar (Resolução 005/2021 - CEG )

24
25

Feriando Nacional – NATAL (sábado)

JANEIRO

Dias letivos 2021/2: 17
01
02 a 31
01 a 02

FEVEREIRO

03

23

25

Feriado Universal
Recesso escolar

Recesso escolar
Retomada das aulas na graduação – 2021/2 (Resolução 005/2021 CEG )
Término do período letivo da graduação – 2021/2 (Resolução
005/2021 - CEG )
Último dia para inclusão das frequências, avaliações e médias
semestrais, pelos professores da graduação, no Sistema
Acadêmico. (Resolução 005/2021 - CEG )

MARÇO

Dias letivos 2021/2: 15

03 a 08

Período de Exames finais da graduação

09

Feriado Municipal – Aniversário de Joinville

10

28

Último dia para inclusão das avaliações dos exames e médias finais,
pelos professores da graduação no Sistema Acadêmico e entrega
dos diários de classe na Secretaria de Ensino de Graduação
Fim do semestre letivo (Resolução 005/2021 - CEG )
Início do período letivo da graduação 2022/1 (Resolução 005/2021 CEG )
TOTAL DIAS LETIVOS 2021/2: 75

