
Ato Normativo nº 011, 
de 17 de junho de 2020.

Kaio Henrique Coelho do Amarante, Reitor da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC), no uso de suas atribuições  e de
acordo com Parecer nº 004, de 16 de junho de 2020, aprovado ad referendum do Conselho Universitário (CONSUNI), 

RESOLVE:

Art. 1° Alterar o Calendário Acadêmico 2020 – 18 e 20 semanas, conforme quadro a seguir:

 Calendário 18 semanas Alteração aprovada -  Calendário 18 semanas

16/03 a 17/04 Avaliação do Perfil do Ingressante 2020/1 (Avaliação 
Institucional)

maio e junho Avaliação do Perfil do Ingressante 2020/1 (Avaliação 
Institucional)

27/04 a 27/05 Avaliação Interna (Avaliação Institucional) maio e junho Avaliação Interna (Avaliação Institucional)
25/06 a 05/07  Solicitações via Portal ao Coordenador do Curso – Cursar

Disciplinas em Estudos Dirigidos (Conforme Edital)
25/06 a 10/07 Solicitações  via  Portal  ao  Coordenador  do  Curso  –  Cursar

Disciplinas em Estudos Dirigidos (Conforme Edital)

10/07/2020  Divulgação do resultado  para cursar Disciplinas em 
Estudos Dirigidos (Conforme Edital)

15/07  Divulgação do resultado  para cursar Disciplinas em Estudos 
Dirigidos (Conforme Edital)

10/07 a 15/07  Realização das matrículas para cursar Estudos Dirigidos 
(conforme Edital)

15/07 a 24/07  Realização das matrículas para cursar Estudos Dirigidos 
(conforme Edital)

junho a julho Divulgação, inscrição e matrículas das vagas remanescentes
de veteranos para reingressos e transferências (ou 

Junho a 
20/08/2020

Divulgação, inscrição e matrículas das vagas remanescentes 



conforme edital) de veteranos para reingressos e transferências (ou conforme 
edital)

Data condicionada
ao Edital do

Processo Seletivo
da UNIPLAC

Todos os cursos (previstos no edital) –  Processo Seletivo 
de Inverno UNIPLAC

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

08/06 a 24/08
Todos os cursos (previstos no edital) –  Processo Seletivo de 
Inverno UNIPLAC (data de corte 20/07/2020)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

01/07/2020
02/07/2020

Reposição obrigatória de aulas para cumprimento de 18 
semanas letivas

01/07/2020 a
31/07/2020

Reposição para complementação de carga horária das 
disciplinas atendendo as propostas metodológicas :

A1 50% Turma
Presencial

Aulas Híbridas

50% Google
Meet

A2

Semana 1
T1 – Presencial

T2 – Atividade

Semana 2
T1 – Atividade 

T2 – Presencial

ATIVIDADES NÃO CONCLUÍDAS EM 2020/1 SERÃO
RETOMADAS EM 2020/2

06/07/2020
07/07/2020

Reposição opcional de aulas para cumprimento de 18 
semanas letivas

 Último dia letivo do semestre   Prazo de reposição para complementação de carga horária 
das disciplinas do semestre – 2020/1 



07/07/2020
31/07/2020Encerramento dos diários de classe (repasse das notas do 

semestre para a Secretaria Acadêmica)

- Encerramento dos diários de classe (repasse das notas do 
semestre para a Secretaria Acadêmica quando da disciplina 
encerrada)

- Atividades não concluídas em 31/07 (período 2020/1) 
poderão ser finalizadas, excepcionalmente, até 24/08 
mediante solicitação de prorrogação de encerramento de 
diários com anuência da Pró-Reitoria de Ensino .

 Divulgação dos resultados finais aos acadêmicos (internet)  Divulgação dos resultados finais aos acadêmicos (internet) 
das disciplinas encerradas

13/07/2020 Início do semestre letivo 03/08/2020 Início do semestre letivo

13/07 a 17/07
e

20/07 a 24/07

 Período de intensivos regulares – 1ª semana 03/08 a 07/08
e

10/08 a 14/08

 Período de intensivos regulares – 1ª semana

 Período de intensivos regulares – 2ª semana  Período de intensivos regulares – 2ª semana

08/07 a 14/07 Matrícula todos os cursos para o 2º semestre de 2020 – 
Veteranos – exceto para o curso de Medicina

08/07 a 24/07 Matrícula todos os cursos para o 2º semestre de 2020 – 
Veteranos – exceto para o curso de Medicina

27/07/2020 Início das aulas regulares 17/08/2020 Início das aulas regulares

15/07/2020  Vencimento Matrícula 2020/2 24/08/2020 Vencimento Matrícula 2020/2

14/08/2020

Último prazo para solicitar aproveitamento e equivalência 
de estudos

24/08/2020

Último prazo para solicitar aproveitamento e equivalência de 
estudos

Último prazo para trancamento de matrícula Último prazo para trancamento de matrícula

Último prazo para alteração de matrícula (inclusão e 
exclusão de disciplinas)

Último prazo para alteração de matrícula (inclusão e exclusão
de disciplinas)

Último prazo para efetivação da matrícula (renovação de Último prazo para efetivação da matrícula (renovação de 



matrícula) matrícula)

-
-

24/08
- Atividades não concluídas até 24/07 (período 2020/1) 
poderão ser finalizadas, excepcionalmente, até 24/08 
mediante solicitação de prorrogação de encerramento de 
diários com anuência da Pró-Reitoria de Ensino .

CURSO DE MEDICINA

2020

Calendário Acadêmico aprovado conforme Resolução nº 
426/2019 e Resolução nº 427/2019 2020

Das alterações:
- cancelamento do recesso do mês de junho/julho do 1º ao 
6º anos.
- as atividades e os períodos de reposição obedecerão 
cronograma específico do curso aprovado pela Pró-Reitoria 
de Ensino, NDE e Colegiado do Curso.

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

28 a 30/09/2020  III EDUPALA – PPGE (Coordenação do Programa) CANCELADO III EDUPALA – PPGE (Coordenação do Programa)

 Calendário 20 semanas Alteração aprovada -  Calendário 20 semanas

16/03 a 17/04 Avaliação do Perfil do Ingressante 2020/1 (Avaliação 
Institucional)

maio e junho Avaliação do Perfil do Ingressante 2020/1 (Avaliação 
Institucional)

27/04 a 27/05 Avaliação Interna (Avaliação Institucional) maio e junho Avaliação Interna (Avaliação Institucional)
25/06 a 05/07  Solicitações via Portal ao Coordenador do Curso – Cursar

Disciplinas em Estudos Dirigidos (Conforme Edital)
25/06 a 10/07 Solicitações  via  Portal  ao  Coordenador  do  Curso  –  Cursar

Disciplinas em Estudos Dirigidos (Conforme Edital)



10/07  Divulgação do resultado  para cursar Disciplinas em 
Estudos Dirigidos (Conforme Edital)

15/07  Divulgação do resultado  para cursar Disciplinas em Estudos 
Dirigidos (Conforme Edital)

10/07 a 15/07  Realização das matrículas para cursar Estudos Dirigidos 
(conforme Edital)

15/07 a 24/07  Realização das matrículas para cursar Estudos Dirigidos 
(conforme Edital)

junho a julho Divulgação, inscrição e matrículas das vagas remanescentes
de veteranos para reingressos e transferências (ou 
conforme edital)

junho  
a 

20/08/2020

Divulgação, inscrição e matrículas das vagas remanescentes 
de veteranos para reingressos e transferências (ou conforme 
edital)

Data
condicionada ao

Edital do
Processo Seletivo

da UNIPLAC

Todos os cursos (previstos no edital) –  Processo 
Seletivo de Inverno UNIPLAC

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

08/06 a 24/08
Todos os cursos (previstos no edital) –  Processo Seletivo de 
Inverno UNIPLAC (data de corte 20/07/2020)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

30/06/2020
Reposição obrigatória de aulas para cumprimento de 18 
semanas letivas

02/07/2020 a
31/07/2020

Reposição para complementação de carga horária das 
disciplinas atendendo as propostas metodológicas :

A1

50% Turma
Presencial

Aulas Híbridas
50% Google

Meet

A2

Semana 1
T1 – Presencial

T2 – Atividade

Semana 2
T1 – Atividade 

T2 – Presencial

01/07/2020
20/07/2020
06/07/2020
07/07/2020

Reposição opcional de aulas para cumprimento de 18 
semanas letivas



ATIVIDADES NÃO CONCLUÍDAS EM 2020/1 SERÃO
RETOMADAS EM 2020/2

07/07/2020

 Último dia letivo do semestre

31/07/2020

 Prazo de reposição para complementação de carga horária 
das disciplinas do semestre – 2020/1 

Encerramento dos diários de classe (repasse das notas do 
semestre para a Secretaria Acadêmica)

- Encerramento dos diários de classe (repasse das notas do 
semestre para a Secretaria Acadêmica quando da disciplina 
encerrada)

- Atividades não concluídas em 31/07 (período 2020/1) 
poderão ser finalizadas, excepcionalmente, até 24/08 
mediante solicitação de prorrogação de encerramento de 
diários com anuência da Pró-Reitoria de Ensino .

 Divulgação dos resultados finais aos acadêmicos (internet)  Divulgação dos resultados finais aos acadêmicos (internet) 
das disciplinas encerradas

13/07/2020
Início do semestre letivo 03/08/2020 Início do semestre letivo

Início das aulas regulares Início das aulas regulares

08/07 a 14/07 Matrícula todos os cursos para o 2º semestre de 2020 – 
Veteranos – exceto para o curso de Medicina

08/07 a 24/07 Matrícula todos os cursos para o 2º semestre de 2020 – 
Veteranos – exceto para o curso de Medicina

15/07/2020  Vencimento Matrícula 2020/2 24/08/2020 Vencimento Matrícula 2020/2

14/08/2020

Último prazo para solicitar aproveitamento e equivalência 
de estudos

24/08/2020

Último prazo para solicitar aproveitamento e equivalência de 
estudos

Último prazo para trancamento de matrícula Último prazo para trancamento de matrícula



Último prazo para alteração de matrícula (inclusão e 
exclusão de disciplinas)

Último prazo para alteração de matrícula (inclusão e exclusão
de disciplinas)

Último prazo para efetivação da matrícula (renovação de 
matrícula)

Último prazo para efetivação da matrícula (renovação de 
matrícula)

-
-

24/08
- Atividades não concluídas até 24/07 (período 2020/1) 
poderão ser finalizadas, excepcionalmente, até 24/08 
mediante solicitação de prorrogação de encerramento de 
diários com anuência da Pró-Reitoria de Ensino .

CURSO DE MEDICINA

2020

Calendário Acadêmico aprovado conforme Resolução nº 
426/2019 e Resolução nº 427/2019 2020

Das alterações:
- cancelamento do recesso do mês de junho/julho do 1º ao 
6º anos.
- as atividades e os períodos de reposição obedecerão 
cronograma específico do curso aprovado pela Pró-Reitoria 
de Ensino, NDE e Colegiado do Curso.

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

28 a 30/09/2020  III EDUPALA – PPGE (Coordenação do Programa) CANCELADO III EDUPALA – PPGE (Coordenação do Programa)

Art. 2° Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação.

                           Kaio Henrique Coelho do Amarante
                                               Reitor          


