MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RESOLUÇÃO No 038/2020-CONSEPE, de 25 de agosto de 2020.

Aprova alteração do anexo da Resolução n° 031/2020CONSEPE, de 16 de julho de 2020, que dispõe sobre a
regulamentação para a retomada das aulas dos cursos de
graduação do Período Letivo 2020.1, durante a suspensão
das atividades presenciais em razão da pandemia da
COVID-19.

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE faz saber que o
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 17, inciso XI do Estatuto da UFRN,
CONSIDERANDO a Resolução nº 031/2020-CONSAD, de 16 de julho de 2020,
publicada no Boletim de serviço no 138/2020, de 17 de julho de 2020;
CONSIDERANDO o Provimento no 013/2020-R, de 19 de agosto de 2020, publicado
no Boletim de serviço no 161/2020, de 19 de agosto de 2020;
CONSIDERANDO a Resolução nº 037/2020-CONSEPE, de 25 de agosto de 2020;
CONSIDERANDO o que consta no processo no 23077.061182/2020-59,

RESOLVE:
Art. 1o Aprovar a alteração do anexo da Resolução n° 031/2020-CONSEPE, de 16 de
julho de 2020, que dispõe sobre a regulamentação para a retomada das aulas dos cursos de
graduação do Período Letivo 2020.1, durante a suspensão das atividades presenciais em razão
da pandemia da COVID-19, que é parte integrante e inseparável desta Resolução.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Reitoria, em Natal, 25 de agosto de 2020.

JOSÉ DANIEL DINIZ MELO
Reitor

ANEXO
CALENDÁRIO MODIFICADO DE RETOMADA DAS AULAS DO PERÍODO LETIVO 2020.1

JULHO/2020
Solicitação, pelas unidades acadêmicas, de alterações nas expressões de
20 a 29
componentes curriculares para vigência em 2020.6, à DDPed/PROGRAD.
20 a
Solicitação, pelas unidades acadêmicas, de novos componentes curriculares
03/08
por desmembramento de carga horária teórica e prática, à DDPed/PROGRAD.
27 a
Implantação, pela DDPed/PROGRAD, de novos componentes curriculares por
10/08
desmembramento de carga horária teórica e prática, no SIGAA.
AGOSTO/2020
Solicitação, pelas coordenações de curso, de novas turmas para o período
10 a 13
letivo 2020.6, no SIGAA.
Solicitação, pelos departamentos acadêmicos e unidades acadêmicas
10 a 14
especializadas, de exclusão de turmas existentes, via ofício à DACA/PROGRAD.
Criação, pelos departamentos acadêmicos e unidades acadêmicas
13 a 17
especializadas, de novas turmas para o período letivo 2020.6, no SIGAA.
Ajuste, pelos departamentos acadêmicos e unidades acadêmicas
13 a 17 especializadas, de turmas existentes (2020.1) para o período letivo 2020.6, no
SIGAA.
Solicitação de rematrícula para o período letivo 2020.6, pelos alunos
18 a 20
regulares, no SIGAA.
20 e 24 Processamento da rematrícula dos alunos regulares.
Ajustes nas vagas das turmas do período letivo 2020.6, pelos departamentos e
21 e 22
unidades acadêmicas especializadas.
Ajustes, pelos departamentos acadêmicos e unidades acadêmicas
25 e 26
especializadas, nas expressões de componentes curriculares no SIGAA.
27 a
Validação, pela DDPed/PROGRAD, dos ajustes nas expressões de
02/09
componentes curriculares, no SIGAA.
SETEMBRO/2020
Ajustes das turmas do período letivo 2020.6, pelos departamentos e unidades
02 a 15
acadêmicas especializadas.
08 a 18 Matrícula extraordinária pelos alunos, no SIGAA, para o período letivo 2020.6.
07
Dia da Independência do Brasil – Feriado Nacional.
08
(RE) INÍCIO DAS AULAS DO PERÍODO LETIVO 2020.1.
08
INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 2020.6.
Início do período para solicitação, no SIGAA, de trancamento de matrícula em
08
turmas para o período letivo 2020.6.
Prazo final para submissão de Projeto Pedagógico de Curso (PPC) para início
11
de vigência em 2020.2.
Lançamento do edital para preenchimento de vagas residuais 2020.2.
OUTUBRO/2020
Solicitação de alteração nas expressões de equivalência, pré-requisitos e
correquisitos dos componentes curriculares, no SIGAA, pelos departamentos,
01 a 31
coordenações e unidades acadêmicas especializadas, para vigência a partir de
2020.2.

01 a 31

01 a 31

01 a 31

02
12
15
15
26 a
20/11
26 a
18/12
27
28
30

Solicitação de alteração do número de avaliações dos componentes curriculares,
por meio de ofício eletrônico, pelos departamentos, coordenações e unidades
acadêmicas especializadas, para vigência a partir de 2020.2.
Período para envio à PROGRAD, pelas direções de centro e unidades acadêmicas
especializadas, das datas das solenidades de colação de grau dos concluintes do
período letivo 2020.1.
Período para envio à PROGRAD, pelas coordenações de curso, da proposta de
oferta de vagas para o SiSU, Reingresso de Segundo Ciclo, Processo Seletivo
Específico, Aluno Convênio de Graduação (PEC-G e Timor Leste) e Mobilidade
Interna Voluntária, para o ano de 2021.
Data limite para submissão, no SIGAA, do Plano de Atuação na Docência Assistida
a ser realizada pelos alunos de pós-graduação referentes ao Período Letivo
2020.1 (2020.6).
Dia de Nossa Senhora Aparecida – Feriado Nacional.
Dia da Emancipação Política – Feriado Municipal em Currais Novos.
Dia do Professor – aulas e demais atividades acadêmicas regulares.
Recebimento, pela PROGRAD, dos pedidos de cadastro de novos alunos especiais
ordinários para o período letivo 2020.2.
Decisão pelos departamentos e unidades acadêmicas especializadas quanto aos
pedidos de cadastro de novos alunos especiais ordinários para o período letivo
2020.2.
Dia da Emancipação Política – Feriado Municipal em Macaíba.
Dia do Servidor Público – Suspensão das atividades administrativas e
acadêmicas (com possibilidade de alteração da data de comemoração pelo
Ministério do Planejamento).
Último dia para solicitação, no SIGAA, de trancamento de matrícula em turmas
para o período letivo 2020.6.
Processo seletivo para preenchimento de vagas residuais 2020.2.

NOVEMBRO/2020
02
Dia de Finados – Feriado Nacional.
15
Dia da Proclamação da República – Feriado Nacional.
16 a
Período para as coordenações de curso solicitarem, no SIGAA, criação de turmas
05/12
de componentes curriculares para o período letivo 2020.2.
Dia Nacional da Consciência Negra (art. 79-B da LDB) – aulas e demais atividades
20
acadêmicas regulares.
21
Dia de Nossa Senhora da Apresentação – Feriado Municipal em Natal.
23 a
Criação no SIGAA, pelos departamentos e unidades acadêmicas especializadas, das
18/12
turmas de componentes curriculares para o período letivo 2020.2.
Último dia para solicitação, no SIGAA, de suspensão de programa para o período
27
letivo 2020.1.
Último dia para matrícula dos alunos no SIGAA, pelas coordenações de curso, em
27
atividades que não formam turmas (Trabalho de Conclusão de Curso, Atividades
Complementares, Estágio etc.) referentes ao período letivo 2020.1.
Sugestão, pelos departamentos e unidades acadêmicas especializadas, de criação
30 a
de eventuais turmas de componentes curriculares para o período letivo 2020.2
05/01
que não tenham sido solicitadas pelas coordenações.
Início do período para consolidação das turmas de componentes curriculares do
30
período letivo 2020.6, pelos docentes.
DEZEMBRO/2020
Dia de Nossa Senhora da Conceição – Feriado Municipal em Currais Novos e
08
Macaíba.
11
Dia da Emancipação Política – Feriado Municipal em Santa Cruz.

16
19
19
19
23
23
24
25
27 a 30
28
28 e 29
30
31

Dia da Emancipação Política – Feriado Municipal em Caicó.
TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO 2020.6.
TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO 2020.1.
Último dia para consolidação parcial, pelos docentes, das turmas de componentes
curriculares do período letivo 2020.6.
Último dia para consolidação final, pelos docentes, das turmas de componentes
curriculares do período letivo 2020.6.
Último dia para registro no SIGAA, pelas coordenações de curso, em atividades que
não formam turmas (Trabalho de Conclusão de Curso, Atividades Complementares,
Estágio etc.) referentes ao período letivo 2020.1.
Véspera de Natal – Suspensão das atividades acadêmicas e administrativas.
Natal – Feriado Nacional.
Período para solicitação, via SIGAA, de suspensão de programa a posteriori
referente ao período letivo 2020.1.
Início da vigência, no SIGAA, do período letivo 2020.2.
Recálculo dos alunos para a realização da matrícula 2020.2 e geração das listas de
alunos aptos a colar grau, pela SINFO.
Último dia para envio à PROGRAD, pelas coordenações de curso, dos pedidos de
permuta de turno, mudança de ênfase e de estrutura curricular, com vigência a
partir de 2020.2.
Véspera de Ano Novo – Suspensão das atividades acadêmicas e administrativas.

JANEIRO/2021
01
Confraternização Universal – Feriado Nacional.
Período de implantação dos registros de permuta de turno, cadastro de ênfase e de
04 a 08
estrutura curricular, com vigência a partir de 2020.2, pela PROGRAD.
04 a 08
Matrícula automática dos ingressantes 2020.2, cadastrados no SiSU 2020.1.
Solicitação de matrícula dos alunos regulares e alunos especiais, no SIGAA, em
04 a 11
componentes curriculares para o período letivo 2020.2.
Análise, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das
04 a 13
solicitações de matrícula em componentes curriculares dos alunos regulares, no
SIGAA, para o período letivo 2020.2.
Deferimento, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das
solicitações de matrícula em componentes curriculares dos alunos em Regime de
04 a 13
Observação de Desempenho Acadêmico (R.O.D.A.), no SIGAA, para o período letivo
2020.2.
06
Dia de Santos Reis – Feriado Municipal em Natal.
Ajustes na oferta de vagas das turmas de componentes curriculares do período
12 e 13
letivo 2020.2, pelos departamentos e unidades acadêmicas especializadas.
Processamento da matrícula dos alunos regulares e alunos especiais (em
14 e 15
mobilidade e em complementação de estudos) do período letivo 2020.2.
18
INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 2020.2.
Data limite para postagem do Relatório Final de Docência Assistida, no SIGAA,
22
pelos alunos de pós-graduação referentes ao Período Letivo 2020.1 (2020.6).

