
 
CALENDÁRIO DE PROCEDIMENTOS – DESLIGAMENTO DE ALUNOS/2012 
 

DATA SETOR 
RESPONSÁVEL 

PROCEDIMENTO 

08 de 
novembro 

 
DAAE/PROGRAD 

Enviar memorando ao DRCA, solicitando 
boqueio de matrículas de todos os alunos em 
situação de desligamento. 

 
 

A partir de 16 
de novembro 

 
 
 

DAAE/PROGRAD 

Enviar memorando circular aos Colegiados de 
Cursos, solicitando acessar o sistema SIE, na 
opção 11- Acadêmico,11.02 - Controle 
Acadêmico, 11.02.04 - Matrícula, 11.02.04.99 – 
Consultas e Relatórios, 11.02.04.99.93 – 
Situações de Desligamento e emitir  o relatório 
dos alunos em situação de desligamento. 

   

A partir da 
emissão do 

relatório  

Colegiados de 
Curso 

Afixação, no mural do Curso, de cópia da 
Resolução 24/2000-CEPE e do relatório de 
alunos em situação de desligamento. 

 A partir da 
emissão do 

relatório 

Colegiados de 
Curso 

Divulgação do relatório de alunos em situação de 
desligamento (p. ex: salas de aula, e-mail, 
ligação telefônica e/ou outro meio). 

Até 22/11 Colegiado de 
Curso 

Atender alunos com matrícula bloqueada. 
Encaminhar resolução da questão. 

 
 

Até 30/11/2012 
 

 
 

Colegiados de 
Curso 

 
a) Providenciar listagem dos alunos que não 

serão desligados, com os seguintes dados: 
início e fim do plano de estudos (PE) e 
registrar no SIE. 

 

 
Até 21/12/2012 
 

 
Colegiados de 

Curso 

a) Enviar ao DAAE/PROGRAD, análise e 
parecer final do Colegiado com protocolo 
individual para cada aluno a ser desligado. 

 

 
 

Até 11/01/2013 

 
 

DAAE/PROGRAD 

Análise da documentação enviada pelos 
Colegiados de Curso e envio de ofício 
(SEDEX/AR) aos alunos, informando sobre o 
prazo para protocolar, na PROGRAD, defesa 
fundamentada (30 dias corridos, considerando o 
recebimento do ofício circular do dia 11/01/2013). 

Até 14/02/2013 DAAE/PROGRAD Recebimento, no protocolo da PROGRAD, das 
defesas dos alunos. 

 
Até 19/02/2013 

 
DAAE/PROGRAD 

Encaminhamento aos Colegiados de Curso das 
defesas apresentadas pelos alunos, para parecer 
definitivo. 



 

De 19/02/2013 
a 

01/03/2013 

Colegiados de 
Curso 

Retorno ao DAAE/PROGRAD do parecer 
definitivo sobre as defesas apresentadas. 

   03/03/2013 
 

PROGRAD 
 

Homologação do desligamento. 
 

 
03/03/2013 

 
DAAE/PROGRAD 

 
Publicação da Portaria e Edital de Desligamento.  

A partir de 
11/03/2013 

 

 
DAAE/PROGRAD 

Publicação de Edital na página da PROGRAD, 
relação dos Alunos desligados da Universidade. 

 

 Obs: Os prazos deverão ser cumpridos rigorosamente, com ônus do não 

desligamento de alunos no ano vigente para os colegiados que os descumprirem.    


