
Aprovado o calendário acadêmico da UNIR para o semestre letivo de 2020.2 (exceto para o
Curso de Educação Básica Intercultural e Educação do Campo) e a continuidade do Ensino
Remoto Emergencial (ERE)/Atividade Remota Emergencial (ARE)

O Conselho Superior Acadêmico (CONSEA) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR)
aprovou o Calendário Acadêmico UNIR 2020.2 (exceto para o curso de Educação Básica Intercultural
do Campus de Ji-Paraná1 e Educação do Campo do Campus de Rolim de Moura2), que deverá ser
cumprido de forma remota, a partir de 21/06/2021, observando as normativas do Ministério da
Educação.

A Resolução/CONSEA nº 301, de 26 de março de 2021 autoriza a continuidade do Ensino Remoto
Emergencial (ERE)/ Atividade Remota Emergencial (ARE) para os cursos de graduação da UNIR,
referente ao semestre letivo de 2020.2, que foi suspenso em março de 2020, em razão da pandemia
do novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com o documento, o período do semestre letivo de 2020.2 será de 21/06/2021 a
18/10/2021.

O calendário acadêmico também atenderá aos candidatos (ingressantes) que foram convocados
para a matrícula da 1ª chamada para os cursos com ingresso no segundo semestre nos Campi de
Cacoal (Administração, Ciências Contábeis, Direito), Porto Velho (Artes Visuais, Ciências
Biológicas - bacharelado, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia
Elétrica, Filosofia, Letras/Espanhol, Letras/Inglês Letras/LIBRAS, Música), Rolim de Moura
(Pedagogia), Vilhena (Pedagogia). A publicação do Edital de convocação ocorreu no dia 26/03/2021
e as matrículas serão realizadas no período de 05/04/2021 a 09/04/2021. Com a finalidade de evitar
aglomerações de pessoas e promover a segurança dos candidatos convocados e dos servidores
envolvidos na execução dessa etapa do certame, as matrículas serão realizadas por meio digital.

O discente regular (veterano) deverá renovar a matrícula via SIGAA entre 04/06/2021 a
08/06/2021.

As atividades autorizadas devem possibilitar o seu desenvolvimento seguro, considerando as
recomendações epidemiológicas e sanitárias.

Podem ser oferecidas disciplinas de outros períodos que atendam as demandas/necessidades do
Departamento. Os chefes de departamentos devem cadastrar no SIGAA, as disciplinas que serão
ofertadas no semestre 2020.2, entre 19/04/2021 a 07/05/2021.

Os departamentos, por meio de seus Conselhos, devem definir o percentual mínimo quantitativo de
aulas/atividades síncronas, respeitando as especificidades de cada disciplina. Essas informações
devem constar nos respectivos planos de ensino que serão cadastrados no SIGAA e divulgados nos
sítios eletrônicos dos Departamentos Acadêmicos.

2 O Processo Seletivo Discente 2020 de Educação do Campo, do campus de Rolim de Moura para o segundo
semestre de 2020 está previsto no Edital Nº 02/GR/UNIR/2021, disponível em
http://www.processoseletivo.unir.br/certame/exibir/240.

1 Resolução 308/CONSEA/2021 aprova o Calendário Acadêmico 2020.1, para o curso de Educação Básica
Intercultural (DEINTER) do Campus de Ji-Paraná. O conselho do campus de Ji-Paraná está autorizado a
proceder às eventuais mudanças das etapas seguintes do calendário letivo de 2020 para o mencionado curso.

https://www.unir.br/index.php?pag=noticias&id=29128
http://www.processoseletivo.unir.br/certame/exibir/240


Dúvidas frequentes

1. Início do Calendário Acadêmico do semestre letivo 2020.2

A Resolução/CONSEA nº 301, de 26 de março de 2021 aprovou o Calendário Acadêmico 2020.2,
com início em 21/06/2021 e término em 18/10/2021.

2. Continuidade do Ensino Remoto Emergencial

A execução do calendário será de forma remota e implica no desenvolvimento de atividades de
ensino (aulas, estágio, atividades de monitoria, entre outras), pesquisa e extensão, referentes à
graduação, respeitando suas especificidades, as Diretrizes Curriculares de cada curso e observando
sempre as recomendações epidemiológicas e sanitárias no contexto da pandemia da COVID-19.

3. Matrícula, Trancamento e manutenção do vínculo institucional

O discente regular (veterano) será responsável pelas providências de sua matrícula, renovação,
redimensionamento e trancamento, via sistema acadêmico.
Ao realizar a renovação de matrícula o discente estará concordando com o formato de Ensino
Remoto Emergencial.
O discente que optar por não realizar as disciplinas ofertadas remotamente, deverá realizar a
renovação de matrícula, para a manutenção de vínculo, e a posterior solicitação de trancamento, via
SIGAA, em prazos estabelecidos no calendário acadêmico 2020.2.
A não realização da renovação de matrícula, prevista no calendário acadêmico, acarretará na perda
do vínculo com a UNIR, nos termos do inciso I do art. 85 do Regimento Geral.
O tempo decorrido durante o período da pandemia de COVID-19 não será considerado para fins de
cálculo do prazo máximo para a integralização dos cursos de graduação.

4. Matrícula dos candidatos ingressantes (calouros)

Para os candidatos e candidatas que aguardam a convocação para matrícula no 1º período nos
cursos com ingresso no segundo semestre de 2020, o edital de convocação foi publicado dia
26/03/2021 pela Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DIRCA). As matrículas para alunos
ingressantes acontecerão no período de 05/04/2021 a 09/04/2021, conforme orientações do edital
DIRCA, disponível no link: https://www.unir.br/index.php?pag=noticias&id=29128.
Ao realizar sua matrícula, o aluno estará concordando com o formato de ensino por meio de
Atividade Remota Emergencial (ARE)/Ensino Remoto Emergencial (ERE).

5. Quebra de pré-requisito de disciplinas
Os departamentos poderão optar pela quebra de pré-requisito, por decisão do Conselho de
Departamento.

6. Oferta de disciplina em período especial

https://www.unir.br/index.php?pag=noticias&id=29128


Não haverá oferta.

7. Aproveitamento de disciplinas

O período para solicitação de aproveitamento de disciplinas será de 03/05/2021 a 10/05/2021 via
protocolo acadêmico dos Departamentos.

Dia 28/05/2021 é data limite para os departamentos encaminharem à DIRCA/SERCAS as
deliberações sobre os aproveitamentos de disciplinas.

8.  Estágios (práticas profissionais) ou disciplinas práticas

Os departamentos regularão a oferta dos estágios e disciplinas práticas, bem como outras atividades
que possam ter caráter híbrido, observando a possibilidade de seu desenvolvimento de modo seguro
conforme as recomendações epidemiológicas e sanitárias neste contexto de pandemia.

Nos casos em que houver possibilidade de substituição de práticas profissionais ou das que exijam
laboratórios especializados, os docentes deverão elaborar planos de trabalho específicos, aprovados
pelos colegiados de cursos, apensando-os ao projeto pedagógico do curso.
As disciplinas práticas e as práticas supervisionadas (estágios supervisionados/internatos)
desenvolvidas em ambientes externos aos campi da UNIR podem sofrer ajuste no cronograma das
disciplinas, que deverão ser registradas no sistema de gestão acadêmica como atividades,
devidamente homologadas no Conselho de Departamento e Conselho de Campus/Núcleo respectivo.
No período de 07/06/2021 a 18/06/2021, os chefes de departamento deverão cadastrar os discentes
em atividades de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e de estágio, caso sejam configuradas
como “atividade” no SIGAA.

9. Monitoria acadêmica

Aguardar disponibilidade orçamentária para retomada do programa.

10. Projeto Pedagógico do Curso

As atividades autorizadas pela Resolução CONSEA nº 301/2021 devem possibilitar a orientação e
avaliação de forma remota; ser homologadas pelo Conselho de Departamento, especificando a forma
de oferta, os recursos tecnológicos a serem empregados, o número de créditos correspondentes e as
formas de avaliação, devendo ser divulgadas para comunidade acadêmica, inclusive nos sítios
eletrônicos das respectivas unidades.
Tais atividades deverão constar nos planos de ensino docente, devidamente homologadas pelo
departamento, e estar apensadas ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC).
O docente deve cadastrar no SIGAA os planos de ensino das disciplinas ofertadas no semestre letivo
e o departamento divulgará em seu site.



Para os cursos nos quais o PPC tramitou apenas por processo físico, o PPC deve ser digitalizado e
inserido no SEI para que as atividades autorizadas pela Resolução CONSEA nº 301/2021 possam
ser apensadas e homologadas pelo Conselho Departamental.

11. Recursos educacionais digitais e tecnologias de informação e comunicação

Os cursos poderão reorganizar os ambientes virtuais de aprendizagem e outras tecnologias
disponíveis para atendimento ao disposto nos currículos de cada curso; realizar atividades on-line
síncronas, de acordo com a disponibilidade tecnológica; ofertar atividades on-line assíncronas, de
acordo com a disponibilidade tecnológica; realizar avaliações e outras atividades de reforço ao
aprendizado; utilizar mídias sociais de longo alcance (WhatsApp, Facebook, Instagram, entre outros)
para estimular e orientar estudos e projetos; utilizar mídias sociais, laboratórios e equipamentos
virtuais e tecnologias de interação para o desenvolvimento e oferta de etapas de atividades de
estágios e outras práticas acadêmicas vinculadas, como estabelecido no capítulo III do Parecer CNE
19/2020, homologado em 9 de dezembro de 2020.

Os docentes que não dispuserem de estrutura adequada e/ou de equipamentos/internet poderão
utilizar as dependências e equipamentos dos campi e núcleos - salas de aula, laboratórios, grupos de
pesquisas, computadores, notebooks, internet etc., respeitando sempre as medidas de segurança e
distanciamento necessários.

12. Horário das aulas

Os departamentos estão autorizados a definir horários e turnos especiais, ou seja, distintos dos
registrados no PPC, no que se refere às atividades previstas na Resolução CONSEA nº 301/2021,
devendo haver anuência dos discentes.

13. Dias letivos e registro de carga horária das disciplinas
O calendário será cumprido em 101 dias de efetivo trabalho acadêmico, mantida a carga horária
prevista na grade curricular para cada curso, sem prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício
da profissão.
Inicialmente, a proposta de calendário era de 87 dias e com as discussões os conselheiros
chegaram ao consenso de 101 dias para viabilizar o próximo calendário do ano letivo de 2021, bem
como, para minimizar os impactos na matriz orçamentária. O número de ingressantes compõem o
cálculo da matriz, assim como, o número de matriculados e concluintes.
É necessária a realização dos registros de aulas, em conformidade com a tabela abaixo apresentada,
para fins de cumprimento da carga horária das disciplinas.

CH do componente
(hora relógio)

Quantidade de aulas (hora aula de
50min) registradas no SIGAA

40 48

60 72

80 96



100 120

120 144

Fonte: DIRCA (23118.003371/2020-83)

Para fins de integralização da carga horária mínima necessária, os docentes poderão realizar
o cadastramento de aulas extras no SIGAA, mas dentro do período letivo aprovado no calendário,
tornando públicos os dias e horários de ocorrência dessas aulas. Para uma disciplina de 80 horas,
por exemplo, são necessárias 5 horas-aula por semana de 50 min. (o que pode ser feito em um turno
de um único dia na semana, pois totalizam 4h10 de relógio), mais o acréscimo de 2 ou 3 sábados
letivos.

Ao conselho de departamento cabe estabelecer medidas de acompanhamento e avaliação
de execução dos planos de trabalho docente (Art. 41, IX, do Regimento Geral) e deliberar sobre a
compatibilização dos programas, cargas horárias e planos de ensino das disciplinas da estrutura
curricular do curso a eles vinculados com o perfil do profissional objetivado pelo curso (Art. 41, XI, do
Regimento Geral).

14. Carga horária docente

Inicialmente é preciso trazer a luz o parágrafo único, do artigo 93, do Decreto 9235/2017 o
qual prevê que:

Art. 93. O exercício de atividade docente na educação superior não se
sujeita à inscrição do professor em órgão de regulamentação profissional.
Parágrafo único. O regime de trabalho docente em tempo integral
compreende a prestação de quarenta horas semanais de trabalho na mesma
instituição, nele reservado o tempo de, pelo menos, vinte horas semanais
para estudos, pesquisa, extensão, planejamento, gestão e avaliação.

O Art. 4º da Resolução 95/2019/CONSEA prevê que “A carga horária docente nas disciplinas
é igual ao número de aulas necessário para cumprimento da carga horária da disciplina [...]”,
conforme segue:

I – O docente em regime de trabalho T-40 ou DE, deverá cumprir, no mínimo,
uma carga horária de 8 (oito) horas semanais, computadas em horas-relógio.
II – O docente em regime de trabalho T-20, deverá cumprir, no mínimo, uma
carga horária de 8 (oito) horas de aula semanais.

Sobre o Artigo 5º:

O Art. 5º. O docente DEVERÁ ter a carga horária prevista no Art. 4º AMPLIADA para 12
(doze) horas-aula semanais, EXCETO quando exercer: I – coordenação de projeto de pesquisa
institucionalizada nas instâncias competentes da UNIR; II – coordenação de projeto de extensão
institucionalizado nas instâncias competentes da UNIR; III – atividade administrativa com carga
horária diária como titular de cargo de chefia.

Ou seja:
- 8 horas/ semanais x  20 semanas =  160 horas no semestre
( 2 disciplinas de 80 horas ou  3 de 60 horas)
- 12 horas/ semanais x  20 semanas =  240 horas no semestre



( 3 disciplinas de 80 horas ou  4 de 60 horas)
Art. 5º, §2º Os docentes sem a complementação de carga horária acima prevista e com o

mínimo de horas aula disposto neste regulamento poderão oferecer, até o limite de 60% da carga
horária total, no caso do regime de 20h semanais, e 50% da carga horária total, no caso dos regimes
de 40h semanais e dedicação exclusiva.

Ou seja:
Trata-se do máximo para oferta das disciplinas:
- o limite máximo de 60% da carga horária Total, corresponde a 12 horas, no caso de regime de 20
horas
- o limite máximo de 50% da carga horária Total, no caso de regime de 40 horas semanais e
dedicação exclusiva,  são de 20 horas .

15. Processo seletivo 2021 da UNIR
O processo seletivo discente da UNIR ocorre geralmente no início do ano civil, por meio da

nota do ENEM.
Como estamos em um período atípico devido a Pandemia da Covid-19, a UNIR suspendeu o

calendário acadêmico em março de 2020, retomando-o no dia 8 de fevereiro do ano de 2021, o que
alterou os prazos dos calendários subsequentes.

O início do semestre 2020.2 ocorrerá no dia 21 de junho de 2021 e o término no dia 18 de
outubro deste ano.

O ano letivo de 2021 só poderá ser iniciado a partir de novembro, após deliberação do
Conselho Superior Acadêmico.

16. Redimensionamento das Férias Docentes
No anexo da Resolução CONSEA nº 301/2021 são sugeridos dois períodos de férias

docentes: De 01/06/2021 a 20/06/2021 e 25/10/2021 a 15/11/2021.

17. Procedimentos técnicos que ocorrem entre o término do semestre 2020.1 e o semestre de
2020.2

Os processos que ocorrem entre o término do semestre 2020.1 e o semestre de 2020.2 (21
dias, em média) são:

- Repositivas
- Encerramento do semestre 2020.1: registro de notas e frequências e consolidação,

no sistema acadêmico (SIGAA), pelos docentes;
- Matrículas dos discentes;
- Processamento de Matrículas pela DTI;
- Redimensionamento de matrículas (para aluno que não foi atendido na sua

renovação e/ou deseja fazer alterações);
- Processamento do redimensionamento pela DTI.

18. Matrícula Especial

É considerada como Matrícula Especial, constante no item 20 do Calendário Acadêmico 2020.2,
aquela realizada para discentes sem vínculo com a Instituição, conforme o artigo 87 do Regimento
Geral da UNIR.7

19. Calendário Acadêmico

Calendários Acadêmicos 2020.1 e 2020.2 (ano civil 2021)



Janeiro

Dia Evento/atividade Responsável

1 Feriado Nacional - Confraternização universal

2

3

4 Feriado Estadual -Instalação do Estado de Rondônia

5 Feriado Municipal - Aniversário de Porto Velho

6 Início do período para solicitação de aproveitamento de disciplinas
(Calendário 2020.1)

Departamentos

7 Publicação do edital de convocação da 6ª chamada para os
cursos com ingresso no 1º semestre de 2020 (Calendário 2020.1)

DIRCA/ASCOM

8

9

10

11

12 Início do período para a solicitação de trancamento de disciplinas
(parcial) ou programa (total), via SIGAA. (Calendário 2020.1)

Discentes

13 Encerramento do período para solicitação de aproveitamento de
disciplinas (Calendário 2020.1)

Departamentos

14

15

16

17 Encerramento do período para trancamento de disciplinas (parcial)
ou programa (total), via SIGAA (Calendário 2020.1)

Discentes

18 Início do prazo para os Departamentos tornarem pública a relação
de disciplinas ofertadas em período especial. (Calendário 2020.1)

Departamentos

19

20 Início da matrícula dos candidatos convocados em 6ª chamada
(Calendário 2020.1)

SERCAs

21 Encerramento da matrícula dos candidatos convocados em 6ª
chamada (Calendário 2020.1)

SERCAs

22 Início do período para os discentes solicitarem, via formulário
on-line dos Departamentos, a inclusão em disciplinas ofertadas
em período especial (Calendário 2020.1)

Discentes

22 Início do período para reintegração de matrícula e inclusão de
disciplinas, via formulário on-lie do Departamento (em caráter
excepcional e somente em virtude da pandemia da covid-19)
(Calendário 2020.1)

Departamentos

22 Data limite para os Departamentos encaminharem à
DIRCA/SERCAs os aproveitamentos de disciplinas (Calendário
2020.1)

Departamentos



23 Encerramento do prazo para os Departamentos tornarem pública
a relação de disciplinas ofertadas em período especial.
(Calendário 2020.1)

Departamentos

24 Feriado Municipal Porto Velho - Instalação do Município de Porto
Velho

25

26 Início do período para Chefes de Departamentos cadastrarem
discentes em atividades de TCC e de estágio (Calendário 2020.1)

Departamentos

27

28

29

30

31 Término do período para os discentes solicitarem, via formulário
on-line dos Departamentos, a inclusão em disciplinas ofertadas
em período especial (Calendário 2020.1)

Discentes

31 Término do período para reintegração de matrícula e inclusão de
disciplinas, via formulário on-lie do Departamento (em caráter
excepcional e somente em virtude da pandemia da covid-19)
(Calendário 2020.1)

Departamentos

Fevereiro

Dia Evento/atividade Responsável

1

2

3 Prazo máximo para os Departamentos encaminharem às SERCAs
as deliberações acerca dos pedidos de reintegração e matrícula
em disciplinas ofertadas em período especial (Calendário 2020.1)

Departamentos

4 Início do prazo para as SERCAs executarem as reintegrações e
inclusões de discentes em disciplinas ofertadas em período
especial (Calendário 2020.1)

SERCAs

5

6 Encerramento do período para Chefes de Departamentos
cadastrarem discentes em atividades de TCC e de estágio
(Calendário 2020.1)

Departamentos

7

8 Início/Continuidade do semestre letivo e das disciplinas em
período especial (Calendário 2020.1)

9

10 Encerramento do prazo para as SERCAs executarem as
reintegrações e inclusões de discentes em disciplinas ofertadas
em período especial (Calendário 2020.1)

SERCAs

11

12



13

14

15

16 Feriado Nacional - Carnaval

17 Ponto Facultativo (até às 14h) - Quarta-feira de Cinzas

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Março

Dia Evento/atividade Responsável

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Publicação do Edital de 1ª chamada para matrículas – Processo
Seletivo – UNIR/2020 (Edital nº 06/GR/UNIR de 23/12/2019),
cursos com ingresso no 2º semestre. (Calendário 2020.2)

DIRCA

27

28

29

30

31

Abril

Dia Evento/atividade Responsável

1

2 Feriado Nacional - Paixão de Cristo

3

4

5 Início do prazo para comparecimento dos candidatos convocados
na 1ª chamada para matrículas, para a apresentação dos
documentos. (Calendário 2020.2)

Candidatos
convocados em 1ª
chamada

6

7

8

9 Término do prazo para comparecimento dos candidatos
convocados na 1ª chamada para matrículas, para a apresentação
dos documentos. (Calendário 2020.2)

Candidatos
convocados em 1ª
chamada

10 Feriado Municipal Guajará-Mirim - Emancipação
político-administrativa do Município de Guajará-Mirim

11

12

13 Publicação do Edital para a Manifestação de Interesse nas vagas
não preenchidas em 1ª chamada para matrículas do 2º semestre
de 2020. (Calendário 2020.2)

CPSD



14

Início do prazo para envio do formulário eletrônico da
Manifestação de Interesse nas vagas do 2º semestre de 2020.
(Calendário 2020.2)

Candidatos do
Processo Seletivo –
UNIR/2020 – 2º
semestre, que ainda
não tenham sido
convocados

15

16

17

18

Término do prazo para envio do formulário eletrônico da
Manifestação de Interesse nas vagas do 2º semestre de 2020.
(Calendário 2020.2)

Candidatos do
Processo Seletivo –
UNIR/2020 – 2º
semestre, que ainda
não tenham sido
convocados

19 Início do período para os Departamentos ofertarem disciplinas nos
sistema acadêmico (SIGAA) para o ano/semestre de 2020.2
(Calendário 2020.1)

Departamentos

20 Publicação do Resultado dos classificados na Manifestação de
Interesse nas vagas do 2º semestre de 2020. (Calendário 2020.2)

CPSD

21 Feridado Nacional - Tiradentes

22 Publicação do Edital de 2ª chamada para matrículas dos
classificados na Manifestação de Interesse – Processo Seletivo –
UNIR/2020 (Edital nº 06/GR/UNIR de 23/12/2019), cursos com
ingresso no 2º semestre. (Calendário 2020.2)

DIRCA

23

24

25

26

27

28  Início do período para apresentação dos documentos pelos
candidatos convocados na 2ª chamada para matrículas, conforme
edital. (Calendário 2020.2)

Candidatos
convocados em 2ª
chamada

29

30  Término do período para apresentação dos documentos pelos
candidatos convocados na 2ª chamada para matrículas, conforme
edital. (Calendário 2020.2)

Candidatos
convocados em 2ª
chamada

31

Maio

Dia Evento/atividade Responsável

1 Feriado Nacional - Dia do Trabalhador

2



3 Início do período para a Solicitação de Aproveitamento de
Disciplinas, via protocolo acadêmico dos Departamentos.
(Calendário 2020.2)

Discentes

4

5

6

7 Data limite para a divulgação/publicação dos Calendários
Específicos dos Departamentos (Art. 71 do Regimento Geral da
UNIR) (Calendário 2020.2)

Departamentos

7 Término do período para os Departamentos ofertarem disciplinas
no sistema acadêmico (SIGAA) para o ano/semestre de 2020.2
(Calendário 2020.1)

Departamentos

8

9

10 Término do período para a Solicitação de Aproveitamento de
Disciplinas, via protocolo acadêmico dos Departamentos.
(Calendário 2020.2)

Discentes

10 Início do período para o cadastramento dos planos de matrícula
para alunos ingressantes, no sistema acadêmico (SIGAA).
(Calendário 2020.2)

SERCAs

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Data limite para a defesa de monografia/TCC (Calendário 2020.1) Departamentos

20

21 Término do período para o cadastramento dos planos de matrícula
para alunos ingressantes, no sistema acadêmico (SIGAA).
(Calendário 2020.2)

SERCAs

21 Término do semestre letivo de 2020.1 (Calendário 2020.1)

22 Início do período para a avaliação repositiva (Calendário 2020.1) Docentes

23

24

25

26 Término do período para a avaliação repositiva (Calendário
2020.1)

Docentes

27



28 Data limite para os Departamentos encaminharem os processos
de Aproveitamento de Disciplinas, às SERCAs, com parecer para
a execução. (Calendário 2020.2)

Departamentos

29

30

31 Prazo limite para os departamentos encaminharem à DIRCA o
cronograma específico, conforme §5º do art. 5º da Resolução
301/2021/CONSEA (Educação Básica Intercultural e Educação do
Campo) (Calendário 2020.2)

Departamentos

31 Prazo máximo para os professores registrarem conceitos e
frequeências no SIGAA (Calendário 2020.1)

Docentes

Junho

Dia Evento/atividade Responsável

1

Início do período para a solicitação de Reintegração de Matrícula
e Matrícula Especial, via formulário on-line do Departamento (em
caráter excepcional e somente em virtude da pandemia de
COVID-19).** (Calendário 2020.2)

Alunos Desistentes e
Discentes de outras
instituições

1
Início do período para solicitação de colação de grau (Calendário
2020.1)

Discentes

1
Início do período sugerido para férias docentes. (Calendário
2020.2)

2

3

4 Início do período para a Renovação de Matrícula e Matrícula por
Inclusão em disciplinas de outros cursos (do mesmo campus), via
sistema acadêmico (SIGAA), para alunos veteranos. (Calendário
2020.2)

Discentes

5

6

7 Início do período para os Chefes de Departamento cadastrarem os
discentes em atividades de TCC e Estágio, caso estejam
configuradas como "Atividades" no SIGAA (Calendário 2020.2)

Departamentos

8 Término do período para a solicitação de Reintegração de
Matrícula e Matrícula Especial, via formulário on-line do
Departamento (em caráter excepcional e somente em virtude da
pandemia de COVID-19).** (Calendário 2020.2)

Alunos Desistentes e
Discentes de outras
instituições

8 Término do período para a Renovação de Matrícula e Matrícula
por Inclusão em disciplinas de outros cursos (do mesmo campus),
via sistema acadêmico (SIGAA), para alunos veteranos.
(Calendário 2020.2)

Discentes

9 Início do período para processamento das renovações de
matrícula, pela DTI. (Calendário 2020.2)

DTI

10



11 Término do período para processamento das renovações de
matrícula, pela DTI. (Calendário 2020.2)

DTI

11 Término do período para solicitação de colação de grau
(Calendário 2020.1)

Discentes

12 Início do período para a solicitação de Redimensionamento de
matrícula, via sistema acadêmico (SIGAA), para alunos veteranos.
(Calendário 2020.2)

Discentes

13

14 Data limite para os Departamentos efetuarem a entrega das
solicitações de Reintegração e Matrícula Especial, às SERCAs,
com parecer para a execução. (Calendário 2020.2)

Departamentos

15

16 Término do período para a solicitação de Redimensionamento de
matrícula, via sistema acadêmico (SIGAA), para alunos veteranos.
(Calendário 2020.2)

Discentes

17 Início do período para processamento dos pedidos de
redimensionamento de matrícula, pela DTI. (Calendário 2020.2)

DTI

18 Data limite para a efetivação, pelas SERCAs, das Reintegrações e
Matrículas Especiais, no sistema Acadêmico (SIGAA) (Calendário
2020.2)

SERCAs

18 Término do período para os Chefes de Departamento cadastrarem
os discentes em atividades de TCC e Estágio.* (Calendário
2020.2)

Departamentos

19 Término do período para processamento dos pedidos de
redimensionamento de matrícula, pela DTI. (Calendário 2020.2)

DTI

20 Encerramento do período sugerido para férias docentes.
(Calendário 2020.2)

21 Início do semestre letivo 2020.2 (Calendário 2020.2)

21 Início do período para colação de grau (Calendário 2020.1) Reitoria

22

23

24 Feriado Municipal - Presidente Médici Dia do Padroeiro de
Município de Presidente Médici

25

26

27

28

29

30

31

Julho

Dia Evento/atividade Responsável



1 Início das atividades de Monitoria Acadêmica. (Calendário 2020.2) Departamentos

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Data limite para a solicitação de trancamento de disciplinas
(Trancamento Parcial) ou de programa (Trancamento Geral).
(Calendário 2020.2)

Discentes

19 Prazo máximo para a realização de matrículas de discentes
ingressantes por meio do Processo Seletivo – UNIR/2020 Edital nº
06/GR/UNIR de 23/12/2019), cursos com ingresso no 2º semestre
de 2020. (Calendário 2020.2)

DIRCA

20

21

22 Término do período para colação de grau (Calendário 2020.1) Reitoria

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Agosto

Dia Evento/atividade Responsável



1

2

3

4

5 Feriado Municipal - Rolim de Moura - Instalação do Município de
Rolim de Moura

6 Feriado Municipal - Guajará-Mirim - Dia da Emancipação
Político-Administrativa da República da Bolívia

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Feriado Municipal - Ji-Paraná - Dia de São João, Padroeiro do
Município de Ji-Paraná

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Data limite para os acadêmicos da UNIR solicitarem aos
Departamentos os pedidos de inclusão no programa de
Mobilidade Acadêmica. (Calendário 2020.2)

Discentes

Setembro

Dia Evento/atividade Responsável



1

Início do período para oferta de disciplinas no sistema acadêmico
(SIGAA), para o ano/semestre letivo de 2021.1. (Calendário
2020.2)

Departamentos

2

3

4

5

6

7 Feriado Nacional - Independência do Brasil

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Término do período para oferta de disciplinas no sistema
acadêmico (SIGAA), para o ano/semestre letivo de 2021.1.
(Calendário 2020.2)

Departamentos

18

19

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Outubro

Dia Evento/atividade Responsável



1

2
Feriado Municipal - Porto Velho - Criação do Município de Porto
Velho

3

4 Feriado Municipal - Ariquemes - Dia do Padroeiro do Município de
Ariquemes

5

6

7

8

9

10

11

12 Feriado Nacional - Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do
Brasil

13

14

15 Feriado Escolar - Dia do Professor

16

17

18 Término do semestre letivo - 2020.2 (Calendário 2020.2)

19 Início do período para a Avaliação Repositiva. (Calendário 2020.2) Docentes

19

20

21 Término do período para a Avaliação Repositiva. (Calendário
2020.2)

Docentes

22

23

24 Prazo máximo para o registro de notas e frequências e
consolidação, no sistema acadêmico (SIGAA), pelos docentes.
(Calendário 2020.2)

Docentes

25 Início do período para a solicitação de Colação de Grau, no
protocolo do Núcleo ou Campus.(Calendário 2020.2)

Discentes

25 Início do período sugerido para férias docentes. (Calendário
2020.2)

26

27

28

29

30



31 Data Limite para a PROGRAD encaminhar as inclusões de
acadêmicos no Programa de Mobilidade Acadêmica em outras
IFES. (Calendário 2020.2)

PROGRAD

Novembro

Dia Evento/atividade Responsável

1

2

3

4

5 Término do período para a solicitação de Colação de Grau, no
protocolo do Núcleo ou Campus.(Calendário 2020.2)

Discentes

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Término do período sugerido para férias docentes. (Calendário
2020.2)

16 Início do período para a realização das Colações de Grau.
(Calendário 2020.2)

Reitoria

17

18

19 Início do período para a Avaliação Repositiva. Docentes

19

20

21 Término do período para a Avaliação Repositiva. Docentes

22

23

24 Prazo máximo para o registro de notas e frequências e
consolidação, no sistema acadêmico (SIGAA), pelos docentes.

Docentes

25 Início do período para a solicitação de Colação de Grau, no
protocolo do Núcleo ou Campus.

Discentes

26

27

28



29

30

31

Dezembro

Dia Evento/atividade Responsável

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

19

20 Término do período para a realização das Colações de Grau.
(Calendário 2020.2)

Reitoria

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



31


