
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEJAM MUITO BEM -VINDOS 

 

Bem-vindos, calouros e demais estudantes da Universidade 

Federal do Pampa - Campus Bagé. 

A Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) faz parte do 

programa de expansão das universidades federais no Brasil e foi 

criada pelo governo federal para minimizar o processo de 

estagnação econômica onde está inserida, pois a educação viabiliza 

o desenvolvimento regional, buscando ser um agente da definitiva 

incorporação da região ao mapa do desenvolvimento do Rio 

Grande do Sul. 

Atualmente, possui 10 campis com renomados cursos de 

graduação, especialização e mestrado. Neste ano e nos próximos 

teremos grandes desafios para qualificar o potencial científico e 

humano da UNIPAMPA.  

Apresentamos o CALENDÁRIO ACADÊMICO 2015, conforme 

Portaria N.° 1487, de 05 de novembro de 2014. Trata-se de uma 

VERSÃO SIMPLIFICADA voltada ao acadêmico. É extremamente 

importante que o aluno fique atento a todas as datas do calendário 

para não perder nenhum prazo. 

Desejamos a todos um ótimo ano letivo! Que todos possam 

viver intensamente este ambiente universitário, com foco para a 

formação profissional, cidadania, ética e maturidade democrática. 

 

 



 
FERIADO: 
17 – Carnaval .

1º SEMESTRE LETIVO 2015 
 

FEVEREIRO 
 

09 a 13 – Período de solicitação 
de mobilidade acadêmica 
intrainstitucional para 2015/1. 
 

10 a 13 – Período de solicitação 
de aproveitamento de 
componentes curriculares, 
Período de solicitação de 
matrícula de oferta especial de 
componente curricular (2015/1) 
por prováveis formandos junto à 
coordenação de curso. 
 

11 – Data limite para divulgação 
da oferta de componentes 
curriculares 2015/1 no site do 
Campus. 
 

12 a 25 – Período de solicitação 
de matrícula via web pelos 
acadêmicos (exceto 
ingressantes) 2015/1. 
 

12/02 a 22/03 – Período de 
solicitação de trancamento total 
de matrícula via web (exceto 
acadêmicos ingressantes) para o 
semestre 2015/1. 
 

27/02 a 05/03 – Período de 
solicitação de ajuste de matrícula 
2015/1 via web pelos 
acadêmicos (exceto ingressantes). 
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MARÇO 
 
06 – Data limite para divulgação 
dos resultados dos pedidos de 
mobilidade acadêmica 
intrainstitucional para o 
semestre letivo 2015/1, pela 
secretaria acadêmica, resultado 
dos pedidos de oferta especial 
de componente curricular para 
prováveis formandos na 
secretaria acadêmica. 
 
09 a 11 – Ajuste de matrícula 
presencial 2015/1, se necessário, 
na secretaria acadêmica. 
 
10 – Resultado dos pedidos de 
aproveitamento de estudos e 
dispensa de componentes 
curriculares para o semestre 
letivo 2015/1, na secretaria 
acadêmica, resultado dos 
pedidos de aproveitamento de 
estudos e dispensa de 
componentes curriculares para 
ingressantes do Processo 
Seletivo Complementar 
(2015/1). 
 
12 – Início das aulas do primeiro 
semestre letivo 2015, matrícula 
dos acadêmicos do Processo de 
Reopção (2015/1), na secretaria 
acadêmica, matrícula da oferta 
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especial de componente 
curricular (2015/1) para 
prováveis formandos, na 
secretaria acadêmica, matrícula 
dos discentes em mobilidade 
intrainstitucional (2015/1), na 
secretaria acadêmica do Campus 
de oferta dos componentes 
curriculares. 
 
12 a 28 – Período para 
apresentação do plano de ensino 
do componente curricular junto 
aos acadêmicos. 
 
13 – Período de matrícula dos 
acadêmicos do Processo Seletivo 
Complementar (2015/1), na 
secretaria acadêmica. 
 
16 – Matrícula dos acadêmicos 
no Regime Especial de 
Graduação. 
 
23 – Data limite para solicitação 
de reestabelecimento de vínculo 
para acadêmico não calouro que 
não tenha efetuado matrícula no 
semestre 2015/1 (para matrícula 
no semestre 2015/2), junto à 
secretaria acadêmica. 
 
27 – Data limite para solicitação 
de trancamento parcial de 
matrícula, para alunos 

matriculados no primeiro 
semestre letivo 2015, na 
secretaria acadêmica.. 
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FERIADOS: 
03 – Sexta Feira Santa. 
05 – Páscoa. 
21 – Tiradentes. 
 

 

 

 

 

FERIADOS: 

01 – Dia do Trabalhador. 
24 – Feriado municipal – 
Padroeira da Cidade. 
 

ABRIL 

 
06 – Resultado dos pedidos de 
reestabelecimento de vínculo 
para os acadêmicos que tenham 
feito esta solicitação para 
matrícula em 2015/2. 
 
17/04 a 08/05 – Período do 
Edital de Reopção para o 
segundo semestre letivo 2015 
(Edital 2015/2). 
 
 
 

 
 
 

 
MAIO 
 
08/05 a 01/06 – Período do 
Edital do Processo Seletivo 
Complementar para o segundo 
semestre letivo 2015 (Edital 
2015/2). 
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FERIADO: 
04 – Corpus Christi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNHO 
 

01 a 30 – Período de 
recebimento de pedidos de 
mobilidade acadêmica 
interinstitucional, de acadêmicos 
externos à UNIPAMPA, para o 
semestre 2015/2. 
 
08 a 12 – Período de solicitação 
de aproveitamento de atividades 
complementares de graduação 
(ACG), na secretaria acadêmica. 
 
29/06 a 03/07 – Período de 
solicitação de aproveitamento 
de componentes curriculares 
para ingressantes da Reopção e 
do Processo Seletivo 
Complementar (conforme Edital 
2015/1) na secretaria acadêmica. 
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JULHO 
 
06 – Resultado dos pedidos de 
aproveitamento das atividades 
complementares de graduação 
(ACG), na secretaria acadêmica. 
 
13 a 17 – Período de solicitação 
de mobilidade acadêmica 
intrainstitucional para o 
semestre letivo 2015/2, na 
secretaria acadêmica. 
 
19 – Data limite para divulgação 
da oferta de componentes 
curriculares 2015/2 no site do 
Campus. 
 
20 – Resultado dos pedidos de 
aproveitamento de estudos e 
dispensa de componentes 
curriculares para ingressantes do 
Processo Seletivo Complementar 
e do Processo de Reopção 
(Editais 2015/1). 
 
22 – Término das aulas do 
primeiro semestre letivo 2015. 
 
23/07 a 11/08 – Intervalo entre 
os semestres letivos. 
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2º SEMESTRE LETIVO 2015 
 
23 a 30 – Período de solicitação 
de matrícula via web pelos 
acadêmicos, para o semestre 
2015/2. 
 
23/07 a 26/08 – Período de 
solicitação de trancamento total 
de matrícula via web pelos 
acadêmicos para o semestre 
2015/2. 
 
27 e 28 – Período de solicitação 
de aproveitamento de estudos 
com dispensa de componentes 
curriculares para o semestre 
letivo 2015/2. 
 
27 a 31 – Período de solicitação 
de matrícula de oferta especial 
de componente curricular 
(2015/2) para prováveis 
formandos. 
 
31 – Divulgação dos resultados 
dos pedidos de mobilidade 
acadêmica intrainstitucional para 
o semestre letivo 2015/2. 
 
AGOSTO 
 
01 a 04 – Período de solicitação 
de ajuste de matrícula 2015/2 
via web pelos acadêmicos. 
 
05 – Resultado dos pedidos de 
aproveitamento de estudos e 
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dispensa de componentes 
curriculares para o semestre 
letivo 2015/2, resultado dos 
pedidos de oferta especial de 
componente curricular para 
prováveis formandos na 
secretaria acadêmica. 
 
10 – Matrícula da oferta especial 
de componente curricular 
(2015/2) para prováveis 
formandos. 
 
10 a 12 – Ajuste de matrícula 
presencial 2015/2, se necessário. 
 
12 – Início das aulas do segundo 
semestre letivo 2015, matrícula 
dos discentes em mobilidade 
intrainstitucional (2015/2). 
 
12 a 28 – Período para 
apresentação do plano de ensino 
do componente curricular junto 
aos acadêmicos pelo docente. 
 
13 – Matrícula dos acadêmicos 
do Processo de Reopção (Edital 
2015/2). 
 
14 – Matrícula dos acadêmicos 
do Processo Seletivo 
Complementar (Edital 2015/2). 
 
17 – Matrícula dos acadêmicos 
no Regime Especial de 
Graduação. 
 

26 – Data limite para solicitação 
de reestabelecimento de vínculo 
para acadêmico não calouro, que 
não tenha efetuado a matrícula 
em 2015/2 (para matrícula no 
semestre de 2016/1). 
 
28 – Data limite para 
trancamento parcial de 
matrícula, para alunos 
matriculados no semestre letivo 
2015/2. 
 
31 – Resultado dos pedidos de 
reestabelecimento de vínculo 
para os acadêmicos que tenham 
feito esta solicitação para 
matrícula em 2016/1. 
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FERIADOS: 
07 – Independência do Brasil. 
20 – Revolução Farroupilha. 
 
 
 
 
 
 
 

 
FERIADOS: 
12  –Nossa Senhora Aparecida. 
28 – Dia do Servidor Público. 
 
 

SETEMBRO 
 
03 a 30 – Período do Edital de 
Reopção para o primeiro 
semestre letivo 2016 (Edital 
2015/2). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
OUTUBRO 
 
01 a 30 – Período do Edital do 
Processo Seletivo Complementar 
para o primeiro semestre letivo 
2016 (Edital 2015/2). 
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FERIADOS: 
02 – Dia de Finados. 
15 – Proclamação da República. 
 
 
 

 
 
 
 

 
FERIADO: 
25 – Natal. 

NOVEMBRO 
 
03 a 30 – Período de 
recebimento de pedidos de 
mobilidade acadêmica 
interinstitucional, de acadêmicos 
externos à UNIPAMPA, para o 
semestre 2016/1. 
 
16 a 20 – Período de solicitação 
de aproveitamento das 
atividades complementares de 
graduação (ACG), na secretaria 
acadêmica.04 - Término do 
recesso de final de ano. 

 
 
 
 
 

 
DEZEMBRO 
 
14 – Resultado dos pedidos de 
aproveitamento das atividades 
complementares de graduação 
(ACG), na secretaria acadêmica. 
 
15 – Data limite para divulgação 
da oferta 2016/1 no site do 
Campus. 
 
19 – Término das aulas do 
segundo semestre letivo 2015. 
 
24 – Início do recesso de final de 
ano. 
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FERIADOS: 

01 – Confraternização Universal. 

20 – Feriado municipal – 
Padroeiro da Cidade. 

JANEIRO 
 
03 – Término do recesso de final 

de ano. 

04 a 29 – Período de férias 

acadêmicas. 
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Desenvolvido por: 

Secretaria Acadêmica Campus Bagé 

STIC Campus Bagé 
www.unipampa.edu.br/bage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unipampa.edu.br/bage

