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RESOLUÇÃO Nº 3, DE 30 DE MARÇO DE 2022RESOLUÇÃO Nº 3, DE 30 DE MARÇO DE 2022

Altera, ad referendum, a Resolução nº 18/2021/Consun, que aprova
o Calendário Acadêmico da Graduação para os períodos le vos
regulares 2020.2, 2021.1, 2021.2 e períodos le vos de férias e de
internato correspondentes.

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANAO PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, no uso de suas atribuições legais,
considerando o art. 19, inciso XII, e o art. 39 do Regimento Geral da UNILA; e o que consta no processo nº 23422.005537/2021-08, resolve:

Art. 1º Alterar, ad referendum, a Resolução nº 18/2021/Consun, que aprova o Calendário Acadêmico da Graduação para os períodos letivos regulares
2020.2, 2021.1, 2021.2 e períodos letivos de férias e de internato correspondentes, publicada no Boletim de Serviço nº 44, de 1 de junho de 2021, p. 1-7.

 

Art. 2º O Anexo I da Resolução nº 18/2021/Consun, referente aos meses de abril e maio de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:
"ABRIL DE 2022
01 - Data-limite para as solicitações de suspensão de pré-requisito e/ou correquisito pelas Coordenações de Curso para o DENDC - 2021.6
01 - Data-limite para as solicitações de desmembramento de componente pelas Coordenações de Curso para o DENDC - 2021.6
02 - Processamento de matrícula online - turma de férias 2021.5
02 a 13 - Período Letivo de Férias - 2021.5 - 10 dias letivos
04 - Data-limite para os docentes realizarem a consolidação eletrônica final - 2021.4
04 - Data-limite para as Coordenações de Curso enviarem os formulários de abertura de turmas regulares para as Secretarias de Apoio - 2021.6
04 a 08 - Período para abertura de turmas regulares, no SIGAA - 2021.6
05 - Consolidação compulsória, pela PROGRAD - 2021.4
11 a 13 - Matrícula online - turmas regulares - 2021.6
12 - Publicação de Edital, pela PROGRAD, de discentes aptos a Colar Grau - 2021.4
14 - Processamento de matrícula online - turmas regulares - 2021.6
15 - Paixão de Cristo - Suspensão das atividades acadêmicas e administrativas
18 - Início do Período Letivo Regular - 2021.6 (equivale a 2021.2)
21 - Tiradentes - Suspensão das atividades acadêmicas e administrativas
27 a 29 - Ajuste de matrícula online - 2021.6
30 - Processamento do ajuste de matrícula online - 2021.6

 

MAIO DE 2022
02 a 06 - Período reservado para Cerimônias de Colação de Grau (2021.4)
03 - Data-limite para solicitação de matrícula com conflito de horário, via portal do discente - 2021.6
04 - Envio, pelo Protocolo Acadêmico, das solicitações de matrícula com conflito de horário, para as Secretarias de Apoio - 2021.6
05 - Data-limite para o que o docente cadastre o plano de ensino - 2021.6
05 e 06 - Matrícula compulsória dos discentes que solicitaram matrícula com conflito de horário, pelas Secretarias de Apoio - 2021.6
06 - Data prevista para publicação de Edital de Atividades Acadêmicas Complementares - 2021.6
09 - Solicitação de matrícula em vagas remanescentes, via portal do discente - 2021.6
10 - Envio, pelo Protocolo Acadêmico, das solicitações de matrícula em vagas remanescentes, para as Secretarias de Apoio - 2021.6
11 e 12 - Matrícula compulsória dos discentes pelas Secretarias de Apoio que solicitaram matrícula com vagas remanescentes - 2021.6
13 - Processamento das Matrículas com Vagas Remanescentes - 2021.6
13 - Data-limite para os discentes solicitarem matrícula em TCC (atividade) - 2021.6
18 - Data-limite para homologação dos planos de ensino pela coordenação de Curso - 2021.6
26 - Data-limite para as solicitações de equivalência de componentes - 2021.6" (NR)

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço, considerando a urgência justificada no presente expediente, nos
termos do art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO

https://atos.unila.edu.br/paginas/regimento-geral
https://sig.unila.edu.br/public/jsp/processos/processo_detalhado.jsf?id=46317
https://atos.unila.edu.br/atos/resolucao-n-ordm-18-2021-consun-1645
https://atos.unila.edu.br/atos/resolucao-n-ordm-18-2021-consun-1645


Resolução nº 3/2022/Consun, com publicação no Boletim de Serviço nº 58, de 30 de Março de 2022.

Observações:Observações:

Altera a Resolução nº 18/2021/Consun

https://atos.unila.edu.br/atos/resolucao-n-ordm-18-2021-consun-1645

