
 
 
 

Anexo I da Resolução nº 062/2020-CONSEPE, de 05 de novembro 
de 2020. 

 
 

CALENDÁRIO UNIVERSITÁRIO 2020.2 
 
 
 

 
 

EVENTOS ACADÊMICOS 
 
 

JANEIRO/2021 

 DATAS LIMITES DOS PERÍODOS LETIVOS 
2020.2 Recesso das aulas 2021.1 

Início das aulas 18/01/2021  
10/05/2021 a 
29/05/2021 

(20 dias – 3 semanas) 

07/06/2021 
Término das 
aulas 

30/04/2021 16/09/2021 

Consolidação 
final 

08/05/2021 25/09/2021 

01 Confraternização Universal – Feriado Nacional. 
04 a 
08 

Período de implantação dos registros de permuta de turno, cadastro de ênfase e de 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. 

04 a 
11 

Solicitação de matrícula dos alunos regulares e alunos especiais, no SIGAA, em componentes 
curriculares para o período letivo 2020.2. 

04 a 
13 

Análise, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitações de 
matrícula em componentes curriculares dos alunos regulares, no SIGAA, para o período letivo 
2020.2. 

04 a 
13 

Deferimento, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitações de 
matrícula em componentes curriculares dos alunos em Regime de 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. 
11/01 

a 
12/03 

Prazo para realização das sessões de colação de grau coletivas dos concluintes do período letivo 
2020.1. 

11 e 13 Realização de capacitação docente sobre os recursos do Moodle Mandacaru Acadêmico 

12 e 13 Ajustes na oferta de vagas das turmas de componentes curriculares do período letivo 2020.2, 
pelos departamentos e unidades acadêmicas especializadas. 

14 e 15 Processamento da matrícula dos alunos regulares e alunos especiais (em mobilidade e em 
complementação de estudos) do período letivo 2020.2. 

18 INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 2020.2. 

18 Início do período para solicitação, no SIGAA, de suspensão de programa para o período letivo 
2020.2 

18 e 19 Solicitação de rematrícula dos alunos regulares e matrícula dos alunos especiais ordinários, no 
SIGAA, em componentes curriculares para o período letivo 2020.2. 

18 a 
20 

Análise,  pelos  orientadores  acadêmicos  ou   coordenadores  de  curso,   das  solicitações de 
rematrícula em componentes curriculares dos alunos regulares, no SIGAA, para o período 
letivo 2020.2. 

18 a 
20 

Deferimento, pelos orientadores acadêmicos ou coordenadores de curso, das solicitações de 
rematrícula em componentes curriculares dos alunos em Regime de Observação de 
Desempenho Acadêmico (R.O.D.A.), no SIGAA, para o período letivo 2020.2. 

18 a 
20 

Deferimento, pelos departamentos, unidades acadêmicas especializadas ou coordenações, das 
solicitações de matrícula em componentes curriculares dos alunos especiais ordinários, no 
SIGAA, para o período letivo 2020.2. 



 

FEVEREIRO/2021 

 
MARÇO/2021 

19 e 20 Abertura do Semestre. Evento “Di@logos sobre EaD” para Coordenadores, Vice- 
Coordenadores e Secretários de Curso, Coordenadores e Secretários de Polo e 
Assistentes a Docência. 

20 e 21 Ajustes nas vagas das turmas do período letivo 2020.2, pelos departamentos e unidades 
acadêmicas especializadas. 

22 Processamento da rematrícula dos alunos regulares e da matrícula dos alunos especiais do 
período letivo 2020.2. 

22 Data limite para postagem do Relatório Final de Docência Assistida, no SIGAA, pelos alunos 
de pós-graduação referentes ao Período Letivo 2020.1 (2020.6) 

25 Início do período para solicitação, no SIGAA, de trancamento de matrícula em turmas para o 
período letivo 2020.2. 

25 a 
29 Solicitação pelos alunos, no SIGAA, de turmas específicas para o período letivo 2020.2. 

25 a 
03/02 

Análise pelos departamentos e unidades acadêmicas especializadas, no SIGAA, das solicitações 
de turma específica para o período letivo 2020.2, com matrícula automática dos pedidos 
deferidos. 

25 a 
05/02 Matrícula extraordinária pelos alunos, no SIGAA, para o período letivo 2020.2. 

29/01 Data limite para aprovação no Plenário do Departamento e Registro da Carga Horária Docente 
no SIGAA em turmas de graduação. 

06 e 07 Manutenção nos Data Centers da UFRN (Sinfo, IMD e Instituto Internacional de Física). 
08 a 

12/03 
Solicitação, pelas unidades acadêmicas, de novos componentes curriculares por 
desmembramento de carga horária teórica e prática, à PROGRAD, para oferta em 2021.1. 

08 a 
12/03 

Período para envio à PROGRAD dos Planos de Curso de componentes curriculares com carga 
horária prática adaptada ao formato remoto que serão ofertados em 2021.1, que serão apensados 
ao PPC. 

12 Data limite para submissão, no SIGAA, do plano de atuação na Docência Assistida a ser 
realizada pelos alunos de pós-graduação em 2020.2. 

15 2ª de Carnaval - Suspensão das atividades administrativas e acadêmicas. 
16 3ª de Carnaval - Feriado Nacional. 
17 4ª de Cinzas - Suspensão das atividades administrativas e acadêmicas. 

 
19 

Último dia para solicitação, no SIGAA, de trancamento de matrícula em disciplina para o 
período letivo 2020.2 (O trancamento de módulos e blocos obedece regra estabelecida no 
Regulamento dos Cursos Regulares de Graduação). 

26 a 05/03 Sugestão para realização das avaliações on line da Unidade 1 
 

26 Prazo final para submissão de Projeto Pedagógico de Curso (PPC) para início de vigência em 
2021.1. 

 
01 a 31 

Solicitação de alteração nas expressões de equivalência, pré-requisitos e correquisitos dos 
componentes curriculares, no SIGAA, pelos departamentos, coordenações e unidades 
acadêmicas especializadas, para vigência a partir de 2021.1. 

 
01 a 31 

Solicitação de alteração do número de avaliações dos componentes curriculares, pelos 
departamentos, coordenações e unidades acadêmicas especializadas, para vigência a partir de 
2021.1. 

01 a 31 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 2020.2. 

09/03 Data limite para divulgação das expectativas de resposta das avaliações no Moodle e das 
notas no Sigaa referentes à Unidade 1  

08 a 
01/04 

Recebimento, pela PROGRAD, dos pedidos de cadastro de novos alunos especiais ordinários 
para o período letivo 2021.1. 

08 a 
23/04 

Decisão pelos departamentos e unidades acadêmicas especializadas quanto aos pedidos de 
cadastro de novos alunos especiais ordinários para o período letivo 2021.1. 

15 a 26 Implantação, pela PROGRAD, de novos componentes curriculares por desmembramento de 
carga horária teórica e prática, no SIGAA. 

26 Último dia para solicitação, no SIGAA, de suspensão de programa para o período letivo 2020.2. 



 
ABRIL/2021 

 
 
 

29 a 
17/04 

Período para as coordenações de curso solicitarem, no SIGAA, criação de turmas de 
componentes curriculares para período letivo 2021.1. 

 
31 

Último dia para matrícula dos alunos 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 2020.2. 

 Lançamento do edital para preenchimento de vagas residuais 2021.1. 

01 5ª Santa – Suspensão das atividades administrativas e acadêmicas. 
02 6ª Santa – Feriado Nacional. 
03 Sábado de Aleluia - Suspensão das atividades administrativas e acadêmicas. 

05 a 30 Criação no SIGAA, pelos departamentos e unidades acadêmicas especializadas, das turmas de 
componentes curriculares para o período letivo 2021.1. 

26 a 
18/05 

Sugestão, pelos departamentos e unidades acadêmicas especializadas, de criação de turmas de 
componentes curriculares para o período letivo 2021.1 que não tenham sido solicitadas pelas 
coordenações. 

10 a 17 
Sugestão para realização das avaliações on line da Unidade 2 
 

19 Início do período para consolidação das turmas de componentes curriculares do período letivo 
2020.2, pelos docentes. 

20 Data limite para divulgação das expectativas de resposta das avaliações no Moodle e das 
notas no Sigaa referentes à Unidade 2  

21 Dia de Tiradentes – Feriado Nacional. 
25 a 30 Sugestão da realização das avaliações de reposição on line 

30 TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO 2020.2. 

 
Último dia para consolidação parcial, pelos docentes, das turmas de componentes curriculares do 
período letivo 2020.2. 

 Processo seletivo para preenchimento de vagas residuais 2021.1. 
 Data limite para submissão, no SIGAA, do plano de atuação na Docência Assistida a ser 

realizada pelos alunos de pós-graduação em 2021.1. 


