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PERÍODO DATAS IMPORTANTES DE ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2020  DIREN/Campus Florianópolis

13 a 17/01 Processamento de matrículas
22 a 24/01 Matrícula dos ingressantes nos cursos técnicos para 2020.1

04/02 Chamadão Cursos Técnicos Integrados
05/02 Chamadão Cursos Técnicos Subsequentes
10/02 Início do semestre letivo 2020/1
10/02 Divulgação do resultado do pedido de matrícula para os cursos por unidade curricular 2020/1. 

10 a 12/02 Período para ajuste da matrícula, matrícula em componente isolado, componente especial ou em outro Departamento (protocolar até 19 horas). 
10 a 12/02 Matrícula para os aprovados em 1ª chamada – Transferências e Retornos
10 a 14/02 Período para os ingressantes em 2020.1 requererem validação de Unidades Curriculares (exceto graduação)

17/02 Início do semestre letivo 2020/1 para ingressantes SiSU
17/02 Último dia para os formandos de 2019/2 requererem Outorga de Grau antes da Solenidade de Colação de Grau, observando-se a Deliberação CEPE/IFSC nº 05/2010.

17 a 21/02 Período para os ingressantes de graduação em 2020.1 requererem validação de Unidades Curriculares
19/02 Outorga de Grau no Gabinete da DGCF aos formandos 2019/2 antes da data da Solenidade de Colação de Grau.

17 a 28/02 Encontro da Coordenadoria Pedagógica com os alunos ingressantes. 
19/02 Resultado do ajuste de matrícula , exceto isoladas, especiais e em outro Departamento. 

20 e 21/02 Matrícula de Pendência, reajustes e/ou Complementação 2020/1 - Cursos Técnicos Integrados e Cursos Técnicos Subsequentes. 
24/02 Recesso (com reposição de acordo com necessidade institucional)
25/02 FERIADO: Carnaval
26/02 Quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até às 14h)

28/02/19 Resultado do processo de validação de Unidades Curriculares e Validações de Atividades Complementares e dos pedidos de matrícula em componente isolado, especial ou em outro Departamento (exceto graduação). 
02/03 Período para solicitar recurso ao resultado das validações de Unidades Curriculares e Atividades Complementares (exceto graduação). Protocolar até 19 horas no Departamento 
03/03 Solenidade de Formatura dos Cursos Técnicos Integrados
04/03 Publicação dos resultados dos recursos para revisão do processo de validação dos alunos ingressantes (exceto graduação)
05/03 Último período para solicitação de ajuste de matrículas excepcionais (protocolar até 19 horas no Departamento).
05/03 Resultado do processo de validação de Unidades Curriculares e Validações de Atividades Complementares para ingressantes de graduação.
09/03 Período para solicitar recurso ao resultado das validações de Unidades Curriculares e Atividades Complementares de graduação. Protocolar até 19 horas no Departamento 
10/03 Resultado do último período para solicitação de ajuste de matrículas excepcionais 
10/03 Solenidade de Formatura dos Cursos de Graduação
11/03 Publicação dos resultados dos recursos para revisão do processo de validação dos alunos ingressantes de graduação.
11/03 1ª Reunião com os responsáveis por estudantes de 1ª Fases dos Cursos Técnicos Integrados (19 horas. Local: Auditório). 
17/03 Solenidade de Formatura dos Cursos Técnicos Subsequentes
17/03 Último dia para requerer trancamento de matrícula ou renovação de trancamento de matrícula sem justificativa para 2020/1 
17/03 Último dia para requerer o cancelamento de matrícula em componente curricular sem justificativa para 2020/1 

23/03/19
24/03 Último dia para os formandos de 2019/2 requererem Outorga de Grau após a Solenidade de Colação de Grau, observando-se a Deliberação CEPE/IFSC nº 05/2010.
27/03 Outorga de Grau no Gabinete da DGCF aos formandos 2019/2 após a data da Solenidade de Colação de Grau.
09/04 Recesso (com reposição de acordo com necessidade institucional)
10/04

13 a 15/04/20 Conselhos de Classe Intermediários - Cursos Técnicos Integrados
A definir Atendimento aos pais de alunos dos Cursos Técnicos Integrados (1ª a 4ª fase).
21/04/20
01/05/20

05 a 08/05/20 Período para requerer Processo de validação e/ou dispensa para 2020/2 (para cursos técnicos e graduação) – Protocolar no Departamento até as 19h. 
05/06/20 Divulgação dos resultados parciais dos requerimentos do Processo de validação e/ou dispensa para 2020/2

08 a 10/06/20 Período para apresentar os documentos originais (cursos com validação online) e requerer recurso ao processo de validação e/ou dispensa para 2020/2 – Protocolar no Departamento até as 19h. 
11/06/20
12/06/20 Recesso (com reposição de acordo com necessidade institucional)
19/06/20 Divulgação do resultado dos recursos de validação para 2020/2 

15 a 26/06/20 Período para estudantes solicitarem transferência de turno, reingresso e retorno de trancamento para 2020/2
25 a 29/06/20 Matrícula dos ingressantes nos cursos técnicos para 2020/2

01/07/20 Data limite para digitação das notas dos cursos técnicos integrados no SIGAA.
06 e 07/07/20 Conselhos de Classe Finais - Cursos Técnicos Integrados
01 a 14/07/20 Período para requerer transferências internas, externas e retorno de graduados para 2020/2

03/07/20 Divulgação do resultado de transferência de turno, reingresso e retorno de trancamento para 2020/2
06/07/20 Recurso do resultado de transferência de turno, reingresso e retorno de trancamento para 2020/2
07/07/20 Data limite para digitação das notas dos cursos (exceção dos cursos técnicos integrados). 
08/07/20 Divulgação do resultado dos recursos de transferência de turno, reingresso e retorno de trancamento para 2020/2
08/07/20 Consolidação das turmas e publicação das notas com a presença dos docentes (matutino: a partir das 8h; vespertino: a partir das 14h; noturno: das 18h30 às 20h). 
08/07/20 Final do semestre letivo

13 a 17/07/20 Período para rematrícula (matrícula online para alunos veteranos)
21/07/20 Chamadão Cursos Técnicos Integrados
22/07/20 Chamadão Cursos Técnicos Subsequentes

23/12/2019 a 
11/01/2020 Rematrícula online para os cursos de graduação(exceto Design de Produto)

FERIADO: Aniversário de Florianópolis

FERIADO: Sexta-feira Santa

FERIADO: Tiradentes
FERIADO: Dia do Trabalho

FERIADO: Corpus Christi
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20, 21 e 22/07/20Processamento de matrículas
29/07/20 Início do semestre letivo 2020/2
29/07/20 Divulgação do resultado do pedido de matrícula para os cursos por unidade curricular 2020/2

29 a 31/07/20 Período para ajuste da matrícula, matrícula em componente isolado, componente especial ou em outro Departamento (protocolar até 19 horas). 
29/07 a 04/08 Período para os ingressantes em 2020/2 requererem validação de Unidades Curriculares (exceto graduação)
30/07 a 03/08 Matrícula para os aprovados em 1ª chamada – Transferências e Retornos

A definir Início do semestre letivo 2020/2 para ingressantes SiSU
A definir Último dia para os formandos de 2020/1 requererem Outorga de Grau antes da Solenidade de Colação de Grau, observando-se a Deliberação CEPE/IFSC nº 05/2010.
A definir Outorga de Grau no Gabinete da DGCF aos formandos 2020/1 antes da data da Solenidade de Colação de Grau.
A definir Período para os ingressantes de graduação em 2020/2 requererem validação de Unidades Curriculares

03 a 14/08/20 Encontro da Coordenadoria Pedagógica com os alunos ingressantes. 
07/08/20 Resultado do ajuste de matrícula , exceto isoladas, especiais e em outro Departamento. 

10 e 11/08/20 Matrícula de Pendência, reajustes e/ou Complementação 2020/2 - Cursos Técnicos Integrados e Cursos Técnicos Subsequentes. 
14/08/20 Resultado do processo de validação de Unidades Curriculares e Validações de Atividades Complementares e dos pedidos de matrícula em componente isolado, especial ou em outro Departamento (exceto graduação). 
17/08/20 Período para solicitar recurso ao resultado das validações de Unidades Curriculares e Atividades Complementares (protocolar até 19 horas no Departamento 
18/08/20 Solenidade de Formatura dos Cursos Técnicos Integrado
19/08/20 Publicação dos resultados dos recursos para revisão do processo de validação dos alunos ingressantes da graduação e dos cursos técnicos. 
20/08/20 Último período para solicitação de ajuste de matrículas excepcionais (protocolar até 19 horas no Departamento). 
25/08/20 Solenidade de Formatura dos Cursos de Graduação
25/08/20 Resultado do último período para solicitação de ajuste de matrículas excepcionais 
26/08/20 1ª Reunião com os responsáveis por estudantes de 1ª Fases dos Cursos Técnicos Integrados (19 horas. Local: Auditório). 
01/09/20 Último dia para requerer trancamento de matrícula ou renovação de trancamento de matrícula sem justificativa para 2020/2
01/09/20 Solenidade de Formatura dos Cursos Técnicos Subsequentes
01/09/20 Último dia para requerer o cancelamento de matrícula em componente curricular sem justificativa para 2020/2
07/09/20
A definir Último dia para os formandos de 2020/1 requererem Outorga de Grau após a Solenidade de Colação de Grau, observando-se a Deliberação CEPE/IFSC nº 05/2010.
A definir Outorga de Grau no Gabinete da DGCF aos formandos 2020/1 após a data da Solenidade de Colação de Grau.

30/09 a 01/10/20 Conselhos de Classe Intermediários - Cursos Técnicos Integrados
A definir Atendimento aos pais de alunos dos Cursos Técnicos Integrados (1ª a 4ª fase).
12/10/20

13 a 16/10/20 Período para requerer Processo de validação e/ou dispensa para 2021/1 (para cursos técnicos subsequentes e graduação) – Protocolar no Departamento até as 19h. 
28/10/20
02/11/20
13/11/20 Divulgação dos resultados dos requerimentos do Processo de validação e/ou dispensa para 2021/1

16 a 18/11/20 Período para apresentar os documentos originais (dos cursos com validação online) e requerer recurso ao processo de validação e/ou dispensa para 2021/1 – Protocolar no Departamento até as 19h.
23/11/20 Divulgação do resultado dos recursos de validação para 2021/1

23/11 a 04/12/20 Período para estudantes solicitarem transferência de turno, reingresso e retorno de trancamento para 2021/1
Edital DEING Período para requerer transferências internas, externas e retorno de graduados para 2021/1

23/11 a 04/12/20 Período para estudantes solicitarem transferência de turno, reingresso e retorno de trancamento para 2021/1
11/12/20 Divulgação do resultado de transferência de turno, reingresso e retorno de trancamento para 2021/1
14/12/20 Recurso do resultado de transferência de turno, reingresso e retorno de trancamento para 2021/1
14/12/20 Data limite para digitação das notas dos cursos técnicos integrados no SIGAA.

17 e 18/12/20 Conselhos de Classe Finais - Cursos Técnicos Integrados
16/12/20 Divulgação do resultado dos recursos de transferência de turno, reingresso e retorno de trancamento para 2021/1
20/12/20 Data limite para digitação das notas dos cursos (exceção dos cursos técnicos integrados). 
21/12/20 Consolidação das turmas e publicação das notas com a presença obrigatória dos docentes (matutino: a partir das 8h; vespertino: a partir das 14h; noturno: das 18h30 às 20h). 
21/12/20 Final do semestre letivo

FERIADO: Independência do Brasil

FERIADO: Nossa Senhora Aparecida

FERIADO: Dia do Servidor Público
FERIADO: Finados
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Parecer Técnico PROEN

Critérios de Avaliação
Parecer:

Critérios atendidos?
Sim / Não (por quê?)
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