PRÓ-REITORIA
DE
GRADUAÇAO:
Silvana Carneiro Maciel
COORDENAÇÃO
ACADÊMICA:
Adriana Mascarenhas

ORIENTAÇÕES SOBRE AS TURMAS DE FÉRIAS NO SIGAA
SEGUINDO A RESOLUÇÃO 29/2020
CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO TURMA DE FÉRIAS
TURMAS DE FÉRIAS DE JULHO DE 2022 (PERÍODO 2021.4)
JUNHO DE 2022
1. Requerimento pelo discente de Componente Curricular de Turma 30/05 a 03/06/2022
de Férias de Julho/2022 na Coordenação de Curso
2. Solicitação de Turmas de Férias de Julho/2022 pelas
COORDENAÇÕES AOS DEPARTAMENTOS
3. Prazo para Análise dos Departamentos para (IN)DEFERIMENTO das
solicitações de Turmas de Férias de Julho/2022
4. Prazo para que o discente solicite matrícula, na Coordenação do
Curso,
em componente de turma de férias ofertado pelo
departamento.
5. Prazo para as COORDENAÇÕES matricularem os alunos nos
componentes ofertados pelos departamentos

06 a 10/06/2022

13 a 17/06/2022
20 a 23/06/2022

27 a 30/06/2022

JULHO DE 2022
6. Inicio do Período de Turma de Férias de Julho/2022
7. Trancamento da disciplina de Turma de Férias de Julho/2022

06/07/2022
06 a 11/07/2022

8. Término do Período de Turma de Férias de Julho/2022

25/07/2022

9. Data limite de lançamento das notas no SIGAA das Turmas de
Férias de Julho/2022.

26/07/2022

Resolução 29/2020 CAPÍTULO III
DO PERÍODO LETIVO DE FÉRIAS

Art. 71. Para a oferta do Período Letivo de Férias compete à Coordenação do
Curso:
I – Solicitar aos Departamentos a oferta dos componentes curriculares.
II – Coordenar a matrícula dos componentes curriculares do curso.

Art. 72. A oferta de componentes curriculares no Período Letivo de Férias
ocorre nas seguintes situações:
I – Não atendimento da demanda do discente em relação ao componente
curricular por insuficiência da capacidade docente instalada e justificada pelo
Departamento, quando da matrícula no período regular;
II – Dependência de componente curricular com pré-requisito para integralização
Curricular;
III – Casos de retenção identificados pela Coordenação do Curso para
integralização curricular.

Art. 73. Cada Departamento apreciará a solicitação de oferta de componentes
curriculares que devem conter os seguintes requisitos:
I – Cronograma com datas de início e término, horário das aulas na modalidade
presencial e datas das avaliações;
II – Indicação do docente responsável pelo componente curricular;
III – Número de vagas por componente curricular para a modalidade presencial
e número de turmas.

Art. 74. O funcionamento do Período Letivo de Férias, além de garantir as
exigências acadêmicas observadas no período letivo regular, obedecerá às
seguintes especificações:
I – O discente poderá cursar, no máximo, três componentes curriculares por
Período Letivo de Férias.
II – Parte do percentual da carga horária ministrada pode ser contabilizada
através de atividades à distância, limitada até 50%.
III – A matrícula será processada nas seguintes etapas:
a) a coordenação do curso, constatada a necessidade por consulta ao SIG ou
mediante apreciação de solicitação do discente, via formulário específico no
SIG à coordenação, fará a solicitação da criação de turma ao departamento;
b) a chefia departamental criará a turma;
c) o discente solicitará a inscrição pelo SIG no componente curricular ofertado;
d) a coordenação do Curso deferirá a matrícula dos discentes aptos a cursarem
o componente curricular ofertado;
e) o departamento validará a matrícula dos discentes listados pela
Coordenação de Curso.

FLUXO TURMA DE FÉRIAS-ORIENTAÇÕES
A TURMA DE FÉRIAS PODERÁ TER 02 (DOIS) FLUXOS DE ACORDO COM
A RESOLUÇÃO 29/2020

FLUXO 01: SOLICITAÇÃO DE TURMA DE FÉRIAS PELO ALUNO DIRETO
NO SISTEMA SIGAA
1) O ALUNO solicita a turma de férias direto no sistema sigaa ( Período para
isso foi até dia 03 de junho de 2022);
2) Se a turma solicitada for DEFERIDA pelo departamento: o discente já
estará automaticamente matriculado no componente (o discente pode
imprimir seu comprovante de matrícula pelo sigaa);
3) Se a turma solicitada for INDEFERIDA pelo departamento: o discente
poderá verificar na coordenação de curso se outra turma foi ofertada, se
sim, e caso ele deseje se matricular na turma ofertada ele deverá solicitar
sua matrícula na coordenação do seu curso (PASSARÁ PARA O FLUXO
02: SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CURSO período de 20 a 23
de junho de 2022)

O Coordenador poderá no menu Solicitar Abertura de turmas de férias
escolher a opção visualizar solicitação dos alunos

O coordenador verifica as turmas solicitadas pelos alunos e poderá negar
a solicitação (no vermelho) ou solicitar a abertura de turma ao
departamento (verde)

O Departamento recebe as solicitações dos alunos ou da coordenação
para análise e exclusão ou homologação

FLUXO 02: SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TURMA DE FÉRIAS NO
SISTEMA SIGAA

1) COORDENAÇÃO solicita turma de férias no sistema sigaa;

2) DEPARTAMENTO poderá não homologar as solicitações;
3) DEPARTAMENTO poderá aceitar integral ou alterar e homologar:
neste caso a turma foi criada e a COORDENAÇÃO poderá matricular
os alunos que possuem interesse

O coordenador poderá no menu Solicitar Abertura de Turmas de Férias
escolher a opção Solicitar Turma de Férias

Escolhida a opção Solicitar Abertura de turmas de férias o coordenador
poderá escolher as turmas e o número de vagas e submeter ao
departamento para análise

O Departamento homologando a solicitação da coordenação,
esta deverá proceder a matrícula dos alunos conforme passos
abaixo:

O coordenador deverá no menu matrícula escolher a opção
Matricular em Turma de Férias

Coordenador deve, de pose da lista dos alunos que
manifestaram interesse nos componentes ofertados,
buscar no sistema cada aluno para matricular

PORTAL DEPARTAMENTO

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A TURMA DE FÉRIAS
1) Passada a fase de solicitação dos alunos e das coordenações
NÃO poderão serão criados novos componentes de turma de
férias;
2) O período da turma de férias está previsto para iniciar dia 06
de julho e finalizar dia 25 de julho, conforme consta no
calendário acadêmico (2021.2 aprovado no Consepe
file:///C:/Users/Silvana%20Maciel/Downloads/CALEND%C3%
81RIO%20ACAD%C3%8AMICO%202021.2%20(PER%C3%8
DODO%20REGULAR).pdf );
3) É preciso observar a carga horária do componente a ser
distribuída durante as semanas para marcar os dias e horários
de aula no sigaa;
4) Devido ao curto período nas turmas de férias (3 semanas), os
componentes são condensados, de forma que cada aluno só
poderá cursar um TOTAL de até 03 componentes, conforme a
Resolução 29/2020, mas devem ser compatível (is) com a
carga horária do componente curricular escolhido e os tempo
do curso de férias.
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