RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 12, DE 15 DE ABRIL DE 2020.
Dispõe sobre a suspensão de datas no Calendário Acadêmico do ano letivo de
2020 para os Campi Universitários do Araguaia, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e
Várzea Grande, aprovado pela Resolução do CONSEPE n° 04, de 27 de janeiro
de 2020.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, no
uso de suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO o que consta no Processo nº. 23108.034228/2020-52;
RESOLVE:
Artigo 1º – Suspender, ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, as datas constantes abaixo, do Calendário Acadêmico do ano letivo de 2020, aprovado
pela Resolução do CONSEPE n° 04, de 27 de janeiro de 2020, para os Campi Universitários do
Araguaia, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, até a aprovação do novo calendário
acadêmico:
13/04/2020 - Início da solicitação de Extraordinário aproveitamento de estudos,
conforme Art.10 da Resolução Consepe nº44/2010;
13/04/2020 - Início do prazo para solicitação de aproveitamento de estudos para
cursos no sistema de crédito e seriado semestral do período 2020/2 conforme
art.2º da Res. CONSEPE nº83/2017;
13/04/2020 - Início do período de ajuste de matrícula ON-LINE pelo aluno no
sistema de créditos (cancelar e/ou acrescentar disciplinas), conforme Resolução
CONSEPE nº52/1994 para o período letivo 2020/1;
13/04/2020 - Último prazo para publicação do Edital de seleção de Estudantes da
Graduação Presencial para o Programa de Acolhimento Imediato da Assistência
Estudantil- PAI 2020/1 - Campi de Araguaia, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e
Várzea Grande - PRAE;
13/04/2020 - Último prazo para publicação do Edital de Fluxo Contínuo do
Programa do Apoio Inclusão 2020 - PRAE;
13/04/2020 – Início da Semana do Calouro do Campus Universitário do
Araguaia;
13/04/2020 – Início do período de recepção dos Calouros 2020/1 do Campus
Universitário de Sinop;
14/04/2020 - Término do período de ajuste de matrícula ON-LINE pelo aluno no
sistema de créditos (cancelar e/ou acrescentar disciplinas), conforme Resolução
CONSEPE nº52/1994 para o período letivo 2020/1;
14/04/2020 - Término do período de requerimento de matrícula em disciplina
isolada como aluno especial no período letivo 2020/1, para portador de diploma
de nível superior;

15/04/2020 - Início do prazo para discentes de graduação da UFMT solicitarem
ao colegiado de curso, via SEI (Sistema Eletrônica de Informação), Mobilidade
Acadêmica
entre
campi,
período
letivo
2020/2.
(https://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/6187/PROEG);
17/04/2020 - Término do período para o Professor Orientador cadastrar Plano de
Trabalho das disciplinas (primeiro e segundo semestre) no Sistema de Monitoria,
conforme item 1 do presente Edital;
17/04/2020 – Término da Semana do Calouro do Campus Universitário do
Araguaia;
17/04/2020 – Término do período de recepção dos calouros 2020/1 do Campus
Universitário do Sinop;
20/04/2020 - Início do período para o Colegiado de Curso analisar os Planos de
Trabalho e para o Coordenador homologar os Planos de Trabalho e cadastrar a
Proposta do Curso no Sistema de Monitoria, conforme itens 2 e 3 do presente
Edital;
20/04/2020 - Início do período de requerimento de ajuste de matrícula pelo aluno
para análise e homologação do coordenador de curso de graduação dos cursos
semestrais, para o período letivo 2020/1, por meio do Protocolo Virtual;
20/04/2020 - Término do período para que docentes realizem o PIA
(Planejamento Individual de Atividades) 2020/1 no SGE;
22/04/2020 - Início do período para que gestores aprovem o PIA (Planejamento
Individual de Atividades) 2020/1 dos docentes no SGE;
24/04/2020 - Término do período para o Colegiado de Curso analisar os Planos
de Trabalho e para o Coordenador homologar os Planos de Trabalho e cadastrar a
Proposta do Curso no Sistema de Monitoria, conforme itens 2 e 3 do presente
Edital;
24/04/2020 - Término do período de requerimento de ajuste de matrícula pelo
aluno para análise e homologação do coordenador de curso de graduação dos
cursos semestrais, para o período letivo 2020/1, por meio do Protocolo Virtual;
27/04/2020 - Início do período para a PROEG homologar as Propostas de
Monitoria e informar o número de bolsas disponíveis para os cursos;
30/04/2020 - Término do período para a PROEG homologar as Propostas de
Monitoria e informar o número de bolsas disponíveis para os cursos;
02/05/2020 - Último prazo para solicitar extraordinário aproveitamento de
estudos para componentes curriculares do primeiro semestre ou ano, para os
cursos semestrais e anuais, conforme Art.10 da Resolução CONSEPE nº44/2010;
04/05/2020 - Início do período para o Professor Orientador cadastrar os
estudantes selecionados como monitores no sistema de Monitoria;
07/05/2020 - Término do período para que gestores aprovem o PIA
(Planejamento Individual de Atividades) 2020/1 dos docentes no SGE;
08/05/2020 - Término do período para o Professor Orientador cadastrar os
estudantes selecionados como monitores no sistema de Monitoria;
08/05/2020 - Início do período para que gestores homologuem o PIA
(Planejamento Individual de Atividades) 2020/1 dos docentes no SGE;

11/05/2020 - Início do período para o Coordenador homologar as inscrições dos
Monitores no sistema de Monitoria, conceder bolsa aos remunerados e
encaminhar, via processo SEI, as fichas cadastrais dos estudantes selecionados;
13/05/2020 - Término do prazo para solicitação de trancamento de matrícula para
cursos no sistema de crédito e seriado semestral do período 2020/1, pelo
protocolo virtual;
15/05/2020 - Término do período para o Coordenador homologar as inscrições
dos Monitores no sistema de Monitoria, conceder bolsa aos remunerados e
encaminhar, via processo SEI, as fichas cadastrais dos estudantes selecionados.
18/05/2020 -Término do prazo para discentes de graduação da UFMT solicitarem
ao colegiado de curso, via Sistema Eletrônico de Informação (SEI) da UFMT,
Mobilidade Acadêmica Nacional, período letivo 2020/2, condicionado ao prazo
da Instituição de Ensino Federal e/ou conveniada receptora.
(https://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/6187/PROEG);
18/05/2020 - Início do período para PROEG homologar as inscrições dos
Monitores mediante recebimento das fichas devidamente assinadas;
22/05/2020 - Término do período para PROEG homologar as inscrições dos
Monitores mediante recebimento das fichas devidamente assinadas;
25/05/2020 - Prazo para divulgação do Resultado Final das Propostas de
Monitoria e da lista de Monitores selecionados no portal da UFMT;
25/05/2020 - Término do prazo para COORDENAÇÃO de Curso enviar
processo à PROEG referente aos pedidos de Mobilidade Acadêmica Nacional
2020/2; (https://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/6187/PROEG;
25/05/2020 - Término do período para que gestores homologuem o PIA
(Planejamento Individual de Atividades) 2020/1 dos docentes no SGE;
26/05/2020 - Início do prazo para discentes de graduação da UFMT solicitarem
ao colegiado de curso, via SEI (Sistema Eletrônica de Informação), Mobilidade
Acadêmica
Nacional,
período
letivo
2021/1.
(https://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/6187/PROEG;
27/05/2020 - Término prazo para as Coordenações de Ensino de Graduação
homologarem no sistema acadêmico os Planos de Ensino reformulados;
30/05/2020 - Início do período para que gestores de faculdades e institutos
definam os gestores de departamentos e coordenações de cursos no SGE para o
período 2020/2;
12/06/2020 - Término do prazo para solicitação de trancamento de matrícula para
cursos no sistema de seriado anual do período 2020/1, por meio do Protocolo
Virtual;
12/06/2020 - Término do período para que gestores de faculdades e institutos
definam os gestores de departamentos e coordenações de cursos no SGE para o
período 2020/2;
15/06/2020 - Início do período para lançamento/homologação dos horários e
componentes curriculares, pelo Coordenador de Curso, para 2020/2;
15/06/2020 - Início do período para gestores de coordenações de cursos
definirem quais disciplinas serão ofertadas no SGE para o PIA no período
2020/2;

15/06/2020 - Início do período de solicitação, via SEI (Sistema Eletrônico de
Informação), de Auxílio Evento para apresentação de trabalhos acadêmicos e
participação em eventos externos nos meses de setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2020 - PRAE;
17/06/2020 – Mostra de Cursos do Campus Universitário do Araguaia – I Parte;
22/06/2020 - Término do prazo para solicitação de aproveitamento de estudos
para cursos no sistema de crédito e seriado semestral do período 2020/2,
conforme art.2º da Resolução Consepe nº 83/2017;
22/06/2020 - Último prazo para solicitar extraordinário aproveitamento de
estudos para componentes curriculares a partir do segundo semestre, dos cursos
semestrais, conforme Art.10 da Resolução CONSEPE nº44/2010;
24/06/2020 - Mostra de Cursos do Campus Universitário do Araguaia – II Parte;
25/06/2020 - Publicação do Edital de Transferência Facultativa 2020/2;
25/06/2020 - Último dia para solicitar ao Colegiado de Curso a quebra e/ou
dispensa de pré-requisito para o período de 2020/2 para os cursos semestrais do
sistema de crédito, conforme Resolução Consepe nº104/2013;
31/06/ 2020 - Término do período de solicitação, via SEI (Sistema Eletrônico de
Informação), de Auxílio Evento para apresentação de trabalhos acadêmicos e
participação em eventos externos nos meses de setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2020 - PRAE;
01/07/2020 – Mostra de Cursos do Campus Universitário do Araguaia – III Parte;
13/07/2020 - Início do prazo para lançamento de notas, e Diário de Classe online nos cursos de graduação na modalidade presencial, pelos docentes, conforme
Resolução CONSEPE no. 26 de 07 de maio de 2018, referente ao período letivo
2020/1;
20/07/2020 - Início do período para o Monitor cadastrar o Relatório Final no
Sistema de Monitoria;
24/07/2020 - Término do período para o Monitor cadastrar o Relatório Final no
Sistema de Monitoria;
31/07/2020 - Término do período para lançamento/homologação dos horários e
componentes curriculares, pelo Coordenador de Curso, para 2020/2;
31/07/2020 - Término do período para gestores de coordenações de cursos
definirem quais disciplinas serão ofertadas no SGE para o PIA no período
2020/2;
03/08/2020 - Início do período para o Professor Orientador homologar o
Relatório do Monitor e completar seu preenchimento no Sistema de Monitoria;
07/08/2020 - Término do período para o Professor Orientador homologar o
Relatório do Monitor e completar seu preenchimento no Sistema de Monitoria;
10/08/2020 - Início do período para o Colegiado de Curso analisar os Relatórios
Finais e o Coordenador de Curso homologar os Relatórios aprovados pelo
Colegiado no Sistema de Monitoria;
11/08/2020 - Início do período letivo especial, de acordo com a Resolução
CONSEPE nº93/2011 para os Câmpus de Cuiabá,Várzea Grande, Rondonópolis
e Pontal do Araguaia;

11/08/2020 - Início do período para realização de Exame Final para os cursos
seriados semestrais dos Câmpus de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e
Pontal do Araguaia, conforme Resolução CONSEPE Nº 63/2018;
11/08/2020 - Início do prazo para realização de Prova Final para os cursos
semestrais no sistema de créditos dos Câmpus de Cuiabá, Várzea Grande,
Rondonópolis e Pontal do Araguaia, conforme Resolução Consepe nº 63/2018;
12/08/2020 - Início do período letivo especial, de acordo com a Resolução
CONSEPE nº 93/2011 (Sinop e Barra do Garças);
12/08/2020 - Início do período para realização de Exame Final para os cursos
seriados semestrais dos Câmpus de (Sinop e Barra do Garças), conforme
Resolução CONSEPE Nº 63/2018;
12/08/2020 - Início do prazo para realização de Prova Final para os cursos
semestrais no sistema de créditos dos Câmpus de (Sinop e Barra do Garças),
conforme Resolução Consepe nº 63/2018;
12/08/2020 - Término do período para realização de Exame Final para os cursos
seriados semestrais dos Câmpus de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e
Pontal do Araguaia, conforme Resolução CONSEPE Nº 63/2018;
13/08/2020 - Término do período para realização de Exame Final para os cursos
seriados semestrais dos Campus de (Sinop e Barra do Garças), conforme
Resolução CONSEPE Nº 63/2018;
13/08/2020 - Término do prazo para realização de Prova Final para os cursos
semestrais no sistema de créditos, dos Campus de (Sinop e Barra do Garças),
conforme Resolução CONSEPE Nº 63/2018; Início do período para que docentes
realizem o PIA (Planejamento Individual de Atividades) 2020/2 no SGE;
13/08/2020 - Término do prazo para realização de Prova Final para os cursos
semestrais no sistema de créditos, dos Câmpus de Cuiabá, Várzea Grande,
Rondonópolis e Pontal do Araguaia, conforme Resolução CONSEPE Nº
63/2018;
13/08/2020 - Início do período para que docentes realizem o PIA (Planejamento
Individual de Atividades) 2020/2 no SGE;
14/08/2020 - Término do período para o Colegiado de Curso analisar os
Relatórios Finais e o Coordenador de Curso homologar os Relatórios aprovados
pelo Colegiado no Sistema de Monitoria;
18/08/2020 - Término do prazo para lançamento de notas, e Diário de Classe online nos cursos de graduação na modalidade presencial, pelos docentes, conforme
Resolução CONSEPE no. 26 de 07 de maio de 2018, referente ao período letivo
2020/1;
18/08/2020 - Último do prazo para publicação do Edital de Renovação do
Programa de Assistência Estudantil 2020/1 – PRAE;
19/08/2020 - Processo Interno da CES/STI: Processamento dos lançamentos de
notas e horários de disciplinas;
20/08/2020 - Sistema aberto para Correções de Inconsistências de Horários e
Notas por Coordenações de Curso e Docentes;

21/08/2020 - Término do prazo para discentes de graduação da UFMT
solicitarem ao colegiado de curso, via Sistema Eletrônico de Informação (SEI) da
UFMT, Mobilidade Acadêmica entre campi, período letivo 2020/2.
(https://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/6187/PROEG
21/08/2020 - Processo Interno da CES/STI: Processamento do requerimento de
matrícula;
24/08/2020 - Início do período para matrícula ON-LINE para o período letivo
2020/2, para veteranos dos cursos de graduação na modalidade presencial;
26/08/2020 - Término do período para matrícula ON-LINE para o período letivo
2020/2, para veteranos dos cursos de graduação na modalidade presencial;
27/08/2020 - Processo Interno da CES/STI: Processamento dos requerimentos de
matrícula dos veteranos dos cursos de graduação na modalidade presencial;
03/09/2020 - Término do período letivo especial, de acordo com a Resolução
CONSEPE nº93/2011;
04/09/2020 - Término do prazo para COORDENAÇÃO de Curso enviar
processo à PROEG referente aos pedidos de Mobilidade Acadêmica entre campi
2020/2;
11/09/2020 - Processo Interno da CES/STI: Processamento do requerimento de
ajuste de matrícula pelo aluno.
Parágrafo único: As datas referentes ao período letivo de 2020/2, serão
oportunamente alteradas quando da elaboração do novo calendário acadêmico.
Artigo 2º - Esta Resolução tem seus efeitos retroativos a 13 de abril de 2020,
ficando revogadas disposições em contrário.
Em Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Evandro Aparecido Soares da Silva
Presidente do Consepe

