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ATIVIDADES 2012.1 

DATAS LIMITES  
Reinício das aulas (*) 14/09/2012 

Último dia para aluno da graduação, solicitar o prosseguimento em nova modalidade/habilitação no respectivo colegiado de curso 18/10/2012 

Último dia de aulas (*) 20/10/2012 
Os colegiados dos cursos de graduação informam à SGC os alunos que foram autorizados a cursar outra modalidade/habilitação de curso, com os 
devidos aproveitamentos de estudos 

19/10/2012 

Último dia para os departamentos lançarem as notas no SIAC 24/10/2012 

Período para o concluinte solicitar a confecção de diploma na SEDIC (SGC) 
Até 30 dias antes da data 
prevista p/ a respectiva 
colação de grau 

Colação de grau dos concluintes dos cursos de Graduação Até 30/11/2012 
  

AJUSTE DO PLANEJAMENTO ACADÊMICO P/ 2012.2  
Renegociação entre colegiados e departamentos do planejamento acadêmico e registro no SIAC 03 a 14/09/2012 

Último dia para os colegiados ratificarem junto ao CPD dos critérios de escalonamento da Inscrição em componentes curriculares na WEB 29/09/2012 

Aprovação em plenário pelo departamento do planejamento acadêmico e registro no SIAC Até 18/09/2012 

Os colegiados dos cursos de graduação encaminham à SUPAC os ajustes das sugestões p/ as inscrições em componentes curriculares de calouros Até 26/09/2012 

  

PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA  
Último dia para solicitação e para as IFES encaminharem à PROGRAD os pedidos de matrícula de alunos dentro do Programa de Mobilidade Acadêmica ------- 
Matrícula (inscrição em componentes curriculares) na modalidade presencial dos alunos aprovados no Programa de Mobilidade Acadêmica – Secretaria 
Geral dos Cursos 

------- 

  

ALUNO ESPECIAL  
Inscrição para seleção de candidatos à categoria de aluno especial nos departamentos (para a graduação) e nos respectivos colegiados dos cursos (para 
a pós-graduação) 

24 a 28/09/2012 

Análise das solicitações e seleção dos candidatos pelos departamentos (para a graduação) e pelos colegiados dos cursos (para a pós-graduação) 
a critério de Colegiados e 
Departamentos 

Divulgação dos resultados nos departamentos (p/ a graduação) e nos respectivos colegiados dos cursos (p/ a pós-graduação) ------- 

Departamentos e colegiados enviam à SGC os formulários e demais documentos dos alunos selecionados, para cadastro ------- 

Inscrição dos candidatos selecionados em componentes curriculares de graduação (na SGC) e em componentes curriculares de pós-graduação (nos 
respectivos colegiados de cursos) 

------- 

  

REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA  
Período para solicitação (na SGC): Graduação 01 a 31/10/2012 

Período para solicitação (na SGC): Pós-Graduação 03 a 28/09/2012 
  

RESIDÊNCIA MÉDICA  
Inscrição para seleção de candidatos (Processo Seletivo Unificado de Residência Médica/Bahia), provas e publicação dos resultados COREME 
Entrega da documentação de acordo com escalonamento do Edital, por especialidade Aguardar Edital 

Secretaria da COREME envia documentação para SPE (UFBA), SESAB para efetivação dos contratos Aguardar Edital 

Secretaria da COREME envia documentação para SGC para cadastro Aguardar Edital 

Secretaria da COREME faz a inscrição semestral Aguardar Edital 

Início das atividades Aguardar Edital 

  

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS  
Período para solicitação, na SGC, de aproveitamento de estudos (exceto concluintes e candidatos aprovados em vagas residuais) a qualquer época 
Colegiados (de graduação e pós-graduação) devolvem os processos analisados à SGC, para registro e arquivamento a qualquer época 
  

DIVERSOS  
Semana de Artes, Ciências e Tecnologia (Seminário dias 16 e 17/10/2012, quando haverá suspensão das atividades letivas em sala de aula) (**) 15 a 19/10/2012 

ENADE: Inscrição 16/07 a 17/08/2012 

              Realização 25/11/2012 
  
(*) DATAS APROVADAS PELO CONSELHO DE ENSINO DE PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE (SESSÃO DE 12/09/2012) 
(**) DATA APROVADA PELO CONSELHO DE ENSINO DE PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE (SESSÃO DE 21/10/2011) 
CONSULTE O REG (REGULAMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO) E AS NORMAS E RESOLUÇÕES DA PÓS-GRADUAÇÃO EM www.sgc.ufba.br 

 
 

 
 

* - Com base na data explicita na Resolução 01/2012 do CONSEPE (Início da Paralização – 29/05/2012 / - 32 dias letivos a complementar) 


