UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
CALENDÁRIO ACADÊMICO – 2012
ATIVIDADES

2012.1

2012.2

DATAS LIMITES
Início das aulas (*)

05/03/2012

13/08/2012

Último dia de aulas (*)

07/07/2012

10/12/2012

Último dia para solicitar trancamento (parcial e total), na SGC – 1/3 do semestre

16/04/2012

21/09/2012

Último dia para aluno da graduação, solicitar o prosseguimento em nova modalidade/habilitação no respectivo colegiado de curso
Período para o concluinte solicitar a confecção de diploma na SEDIC (SGC)
Colação de grau dos concluintes dos cursos de Graduação

29/06/2012
07/12/2012
Até 30 dias antes da data prevista para a
respectiva colação de grau
20/07 a 05/09/2012
05/01 a 28/02/2013

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
Período para solicitação, na SGC, de aproveitamento de estudos (exceto concluintes e candidatos aprovados em vagas residuais)

a qualquer época

MATRÍCULA, INSCRIÇÃO EM COMPONENTES CURRICULARES E AJUSTE - ALUNOS REGULARES (GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO) - MATRÍCULA WEB e PRESENCIAL
Disponibilização do guia de oferta de componentes curriculares na WEB e nos colegiados

Até 04/01/2012

Publicação dos critérios de escalonamento para inscrição em componentes curriculares de graduação e pós-graduação

Até 05/01/2012

Até 05/07/2012

Período de solicitações de matrícula na WEB (todos os alunos: graduação e pós-graduação) (Salvador/V. Conquista)

05 a 13/01/2012

18 a 23/07/2012

Divulgação dos resultados na WEB (Salvador/V. Conquista)
Período de solicitações de matrícula na WEB (todos os alunos: graduação e pós-graduação) (Barreiras)
Inscrição em componentes curriculares na modalidade presencial dos alunos regulares (graduação e pós-graduação) nos respectivos colegiados de
acordo com cronograma estabelecido por cada Colegiado (Salvador/V. Conquista)
Entrega da documentação dos alunos da pós-graduação aprovados em processo seletivo para 2012, no Colegiado
Matrícula (entrega de documentos e inscrição em componentes curriculares) para os alunos da pós-graduação aprovados em processo seletivo para
2012, no Colegiado
Matrícula (entrega de documentos e inscrição em componentes curriculares) para os alunos da graduação aprovados no Processo Seletivo Concurso Vestibular para os CPL – Cursos de Progressão Linear
Divulgação dos resultados na WEB (Barreiras)
Inscrição em componentes curriculares na modalidade presencial dos alunos regulares (graduação e pós-graduação) nos respectivos
colegiados de acordo com cronograma estabelecido por cada Colegiado (Barreiras)
Ajuste de Inscrição em componentes curriculares nos colegiados (somente para os alunos que fizeram a inscrição na web ou no período
presencial) (sobras de vagas) (Salvador/V. Conquista)
Ajuste de Inscrição em componentes curriculares nos colegiados (somente para os alunos que fizeram a inscrição na web ou no período
presencial) (sobras de vagas) (Barreiras)
Matrícula (entrega de documentos e inscrição em componentes curriculares) para os alunos da graduação aprovados no Processo Seletivo Concurso Vestibular para os BI – Bacharelados Interdisciplinares e CST – Cursos Superiores de Tecnólogos
Inscrição em componentes curriculares de alunos transferidos na modalidade ex-ofício, na SGC (até 25% do total de aulas do semestre)

Até 03/07/2012

25/01/2012

31/07/2012

26 a 31/01/2012

18 a 23/07/2012

26/01 a 03/02/2012

------------

De acordo com cronograma do Colegiado
06 a 10/02/2012

23 a 27/07/2012

06 a 10/02/2012

23 a 27/07/2012

09/02/2012

31/07/2012

13/02 a 14/02/2012

------------

23 e 24/02/2012

07 e 08/08/2012

27 e 28/02/2012

07 e 08/08/2012

27/02 a 01/03/2012

------------

02/04/2012

11/09/2012

TRANSFERÊNCIAS: Interna, Externa e Matricula para Portador de Diploma e Reingresso de Alunos fora do Cadastro - Vagas Residuais
Divulgação do Edital

Março

Transferência Interna e Matrícula p/ Portador de Diploma - de Caráter Especial e Transferência Interna e Externa p/ Alunos de Pós-Graduação
Período p/ solicitação, na SGC, de transferência interna e matrícula p/ portador de diploma de caráter especial, p/ os cursos de graduação

12/12/11 a 06/01/12

Período para solicitação, na SGC, de transferência interna e externa para os alunos de pós-graduação
Divulgação dos resultados nos respectivos colegiados
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

02 a 11/05/2012

a qualquer época
Até 31/01/2012

Até 13/06/2012

31/10/2011

31/05/2012

29/02 a 02/03/2012

09 e 10/08/2012

12 a 27/01/2012

05 a 13/07/2012

ALUNO ESPECIAL
Inscrição para seleção de candidatos à categoria de aluno especial nos departamentos (graduação) e nos respectivos colegiados dos cursos (pósgraduação)
Divulgação dos resultados nos departamentos (graduação) e nos respectivos colegiados dos cursos (pós-graduação)
Inscrição dos candidatos selecionados em componentes curriculares de graduação (na SGC) e em componentes curriculares de pós-graduação (nos
respectivos colegiados de cursos)

Até 03/02/2012

Até 18/07/2012

06 e 07/03/2012

20 e 21/08/2012

REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA
Período para solicitação (na SGC): Graduação

01 a 31/08/2012

Período para solicitação (na SGC): Pós-Graduação

02 a 30/04/2012

03 a 28/09/2012

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

De acordo c/ Edital específico da Comissão
Estadual de Residência Médica da Bahia
Aguardar Edital

Início das atividades

Aguardar Edital

DIVERSOS
Calourosa
Aniversário de Fundação da UFBA
Semana de Artes, Ciências e Tecnologia (Seminário dias 16 e 17, quando haverá suspensão das atividades letivas em sala de aula)
ENADE: Inscrição
Realização
(*) DATAS APROVADAS 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

Aguardar
02 de julho
15 a 19/10/2012
Aguardar Portaria Ministerial
Aguardar Portaria Ministerial

