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CALENDÁRIO DE PROCEDIMENTOS – DESLIGAMENTO DE ALUNOS/2016
DATA
A partir de 01 de
Agosto de 2016

SETOR RESPONSÁVEL
Colegiado de Curso

A partir de 01 de
Agosto de 2016

Colegiado de Curso

19/08/2016

Colegiado de Curso

16/09/2015

Colegiado de Curso

16/09/2016

Colegiado de Curso
e SRI

16/09/2016

Colegiado de Curso
e SRI

26/09/2016
14/10/2016

DAA/PROGRAD
DAA/PROGRAD

14/10/2016
11/11/2016

DAA/PROGRAD
Colegiado de Curso

16/11/2016

DAA/PROGRAD

08/12/2016

DAA/PROGRAD

29/12/2016

DAA/PROGRAD

30/12/2016

DAA/PROGRAD

PROCEDIMENTO
Afixação, no mural do Curso, de cópia da Resolução 24/2000-CEPE
Envio de e-mail pelo portal do aluno informando aos estudantes a
situação de desligamento.
Encaminhar a Secretaria de Relações Internacionais (SRI), listagem
dos alunos do Programa de Estudantes – Convênio de Graduação
(PEC-G) que estão em situação de desligamento.
Último dia para atender alunos com acesso à matrícula on line
bloqueada. Encaminhar resolução da questão.
Último dia para registrar no SIE os Planos de Acompanhamento de
Estudos/Planos de Estudos dos estudantes que NÃO serão
desligados.
Último dia para enviar ao DAA/PROGRAD, análise e parecer final do
Colegiado e da SRI com protocolo individual para cada estudante a
ser desligado.
Último dia para enviar ao DAA/PROGRAD, análise e parecer final do
Colegiado e da SRI com protocolo único para os estudantes que não
serão desligados e que estarão em Plano de Acompanhamento de
Estudos/Plano de Estudos.
Último dia para análise da documentação enviada pelo Colegiado de
Curso e pela SRI. Envio de TELEGRAMA aos estudantes
informando o prazo para protocolar defesa fundamentado.
Último dia para recebimento, no protocolo da PROGRAD, das
defesas dos estudantes.
Último dia para encaminhamento aos Colegiados de Curso e SRI
das defesas apresentadas pelos estudantes, para parecer definitivo.
Último dia para envio ao DAA/PROGRAD do parecer definitivo sobre
as defesas apresentadas.
Receber todas as defesas. Conferir a data de envio do telegrama e,
se estiver fora do prazo, explicar os trâmites ao aluno orientando-o a
protocolar recurso após a publicação da portaria. Para os recursos
que estiverem dentro do prazo, ligar para o coordenador solicitando
análise com parecer ad referendum.
Publicação da Portaria de Desligamento.
Último dia para os estudantes relacionados na Portaria de
Desligamento apresentar solicitação de reconsideração a
PROGRAD, conforme disposto no § 4, do Art. 1º. da Resolução
24/2000.
Publicação do resultado final das análises de recursos apresentados.

Obs.: Os prazos deverão ser cumpridos rigorosamente, com ônus de não conclusão
do processo para os casos de inobservância do cronograma.

