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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA PROGRAD N° 02/2021, DE 27 DE AGOSTO DE 2021. 

 
Estabelece o calendário acadêmico detalhado para o período letivo de 2021 

 

 
A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, no uso das atribuições que Ihe foram conferidas 

 

CONSIDERANDO: 
 

a Resolução CEPE 52/21, que dispõe sobre as datas do calendário acadêmico para a UFPR no ano letivo de 2021, 
 

 
NORMATIVA: 

Art. 1º Fica estabelecido para o ano letivo de 2021, para os cursos de graduação e educação profissional da UFPR, o calendário abaixo descrito: 

 

SETEMBRO 

15 e 16 Período para solicitação pelo aluno, no SIGA, de matrículas em disciplinas ofertadas para 2021/1 

17 Processamento de matrículas - COSIS 

20 Início do período letivo de 2021/1 

20 a 25 Período de recepção dos calouros 2021/1 

20 a 24 Período de solicitação de correção de matrículas pelos alunos nas Coordenações de Curso 

22 Prazo final para solicitação, pelos alunos no SIGA, de destrancamento de curso para 2021/1 

24 Prazo final para solicitação, pelos alunos nas Coordenações de Curso, de dispensa de pré-requisitos e correquisitos 

24 Prazo final para trancamento de curso em 2021/1, no SIGA, para alunos que não solicitaram matrícula em disciplinas semestrais ou anuais 

24 Prazo final para solicitação, pelos alunos no SIGA, de exames de adiantamento de conhecimento em disciplinas semestrais e anuais 

30 Prazo final para os alunos solicitarem, nas Coordenações de Curso, mudança de habilitação para 2021/1 

OUTUBRO 

1 Prazo final para os alunos ingressantes em 2021/1 solicitarem equivalência de disciplinas no SIGA 

1 
Prazo final para os Colegiados de Curso encaminharem, à PROGRAD pelo SIGA, processos de implantação de currículo para novos cursos com previsão de 
início no ano letivo de 2023 

1 Prazo final para deliberação pelos Colegiados sobre dispensas de pré-requisitos e correquisitos e exames de adiantamento de conhecimento 

1 
Prazo final para as Coordenações de Curso encaminharem à COPAP a relação dos alunos que solicitaram permanência em curso e que efetivamente 
concluíram o curso no Período de Retomada de 2020 

8 Prazo final para cadastramento no SIGA, pelas Coordenações de Curso, das correções de matrícula 

13 e 14 Prazo de solicitação pelos alunos, via Siga, de matrícula em disciplinas eletivas 

15 a 18 Prazo de análise e deliberação pelos Departamentos sobre deferimento de solicitações de matrículas em disciplinas eletivas 

15 
Prazo final para os Colegiados de Curso encaminharem, à PROGRAD pelo SIGA, processos de ajuste curricular e de adição curricular com previsão para início 
em 2021/2 

19 e 20 Prazo de análise e deliberação pelas Coordenações de Curso sobre deferimento de solicitações de matrículas em disciplinas eletivas 

21 e 22 Prazo para análise e deliberação pela COPAP sobre deferimento de solicitações de matrículas em disciplinas efetivas 

22 
Prazo final para os alunos solicitarem, nas Coordenações de Curso, correções no histórico escolar relativas ao ano letivo de 2020, para os cursos anuais, e ao 
Período de Retomada de 2020, para os cursos semestrais 

29 
Prazo final para as Coordenações de Curso tramitarem para os Departamentos as solicitações de exames de adiantamento de conhecimento 
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29 Prazo final para os Departamentos inativarem, no SIGA, as turmas sem matrículas ofertadas em 2021/1 

29 Prazo final para solicitação, pelos alunos, no SIGA, de exames de aproveitamento de conhecimento 

31 a 19/11 Segundo período de correção de matrícula, nas Coordenações de Curso, para disciplinas semestrais de 2021/1 e anuais de 2021 

29 Prazo final para as Coordenações de Curso comunicarem à COPAP mudança de habilitação de alunos para vigência a partir de 2021/1 

NOVEMBRO 

3 a 12 Período de realização, pelos Departamentos, dos exames de adiantamento de disciplinas 

3 a 23/12 Período de Exames Finais para disciplinas semestrais de 2021/1 

3 a 15/01 Período de lançamento de notas no SIGA, pelos docentes, para as disciplinas semestrais ofertadas em 2021/1 

5 Prazo final para solicitação, pelo aluno, no SIGA, de cancelamento de matrícula em disciplinas semestrais ofertadas em 2021/1 

5 
Prazo final para as Coordenações de Curso encaminharem à COPAP os processos constando os alunos que integralizaram o curso e que deverão colar grau, 
incluindo os que concluíram a permanência no Período de Retomada de 2020 

5 Prazo final para os alunos que efetuaram matrícula em disciplinas semestrais ou anuais ofertadas em 2021/1 solicitarem trancamento de curso no SIGA 

8 a 19 Período de realização pelos Departamentos dos exames de aproveitamento de conhecimento em disciplinas semestrais 

16 a 10/12 Período de oferta e tramitação de disciplinas para 2021/2 pelas Coordenações de Curso 

19 Prazo final para os alunos solicitarem, nas Coordenações de Curso, permanência em curso para 2021/2 

19 Fim do segundo período de adequação de matrículas de 2021/1 

22 a 26 Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão 2021 

26 Prazo final para os Departamentos lançarem no SIGA os resultados dos exames de adiantamento de conhecimento realizados em 2021/1 

DEZEMBRO 

3 Data final para entrega à CAAIC, pelas Coordenações de Curso, do PRIC 18 semanas e PRIC Caiçara referente ao período 2021/1 

3 
Prazo final para as Coordenações de Curso solicitarem à COPAP correções de matrículas em disciplinas semestrais ofertadas em 2021/1 para os cursos 
semestrais (somente por motivo de erro administrativo, cf. Res. 37/97, Art. 46, Parágrafo único) 

3 Prazo final para solicitação, pelo aluno, no SIGA, de cancelamento de matrícula em disciplinas anuais 

10 
Prazo final para os Departamentos registrarem no SIGA os resultados dos exames de aproveitamento de conhecimento em disciplinas semestrais realizados 
em 2021/1 

10 Prazo final de oferta e tramitação para os Departamentos de disciplinas semestrais para 2021/2 pelas Coordenações de Curso 

13 a 12/01 Período de ajustes e tramitação de disciplinas semestrais para 2021/2 dos Departamentos para as Coordenações de Curso 

18 Final do período letivo de 2021/1 

18 Prazo final para os alunos solicitarem, nas Coordenações de Curso, mudança de habilitação para 2021/2 

23 Final do período de exames finais para disciplinas semestrais de 2021/1 

JANEIRO 

03 a 29/01 Período Especial para 2021/1 para cursos anuais e semestrais 

12 Prazo final para os Departamentos retornarem às Coordenações as turmas semestrais para oferta em 2021/2 

14 Prazo final para as Coordenações de Curso colocarem em situação de matrícula as disciplinas semestrais de 2021/2 

14 
Prazo final para lançamento das atividades formativas no histórico escolar dos alunos que integralizaram todas as disciplinas da matriz curricular do 
curso em 2021/1 

16 Prazo Final para lançamento de notas no SIGA, pelos docentes, para as disciplinas semestrais ofertadas em 2021/1 

17 a 19 Processamento da oferta de disciplinas para 2021/2 - COSIS 

20 a 26/01 Período para solicitação pelo aluno, no SIGA, de matrículas em disciplinas ofertadas para 2021/2 
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27 e 28 Processamento de matrículas 2021/2 - COSIS 

31 Início do período letivo de 2021/2 para os cursos semestrais e anuais 

31 a 04/02 Período de solicitação de correção de matrículas, pelos alunos, nas Coordenações de Curso 

FEVEREIRO 

2 Prazo final para solicitação de destrancamento de curso para 2021/2 

4 Prazo final para trancamento, no SIGA, dos alunos que não solicitaram matrícula em disciplinas semestrais de 2021/2 

7 
Prazo final para os Colegiados de Curso encaminharem, à PROGRAD pelo SIGA, processos de reformulação curricular com previsão de início no ano letivo 
de 2022 

11 Prazo final para solicitação de exames de adiantamento de conhecimento em disciplinas semestrais, pelos alunos, no SIGA 

11 Prazo final para solicitação de dispensa de pré-requisitos e correquisitos 

11 Prazo final para solicitação de equivalências de disciplinas para alunos ingressantes em 2021/2 

13 Data provável de realização do Vestibular 2022 

18 
Prazo final para as Coordenações de Curso encaminharem à COPAP a relação dos alunos que solicitaram permanência em curso e que efetivamente 
concluíram o curso em 2021/1 

18 
Prazo final para deliberação pelos Colegiados sobre dispensas de pré-requisitos e correquisitos e exames de adiantamento de conhecimento em disciplinas 
semestrais 

25 Prazo final para cadastramento no SIGA, pelas Coordenações de Curso, das correções de matrícula 

28 Prazo final para as Coordenações de Curso comunicarem à COPAP mudança de habilitação de alunos para vigência a partir de 2021/2 

MARÇO 

7 a 25 Período de realização, pelos Departamentos, dos exames de adiantamento de disciplinas 

7 Prazo final para os alunos solicitarem, nas Coordenações de Curso, correções no histórico escolar relativas a 2021/1 

7 e 8 Prazo de solicitação pelos alunos, via SIGA, de matrícula em disciplinas efetivas 

9 e 10 Prazo de análise e deliberação pelos Departamentos sobre deferimento de solicitações de matrículas em disciplinas eletivas 

11 Prazo final para solicitação, pelo aluno, no SIGA, de cancelamento de matrícula em disciplinas semestrais ofertadas em 2021/2 

11 
Prazo final para os Colegiados de Curso encaminharem à PROGRAD pelo SIGA, processos de ajuste curricular e de adição curricular com previsão para início 
2022/1 

11 Prazo final para solicitação de trancamento de curso para alunos que solicitaram matrícula em disciplinas semestrais ofertadas em 2021/2 

11 a 14 Prazo de análise e deliberação pelas Coordenações de Curso sobre deferimento de solicitações de matrículas em disciplinas eletivas 

15 e 16 Prazo para análise e deliberação pela COPAP sobre deferimento de solicitações de matrículas em disciplinas efetivas 

18 Prazo final para os Departamentos inativarem, no SIGA, as turmas sem matrículas ofertadas em 2021/2 

21 a 18/05 Período de lançamento de notas no SIGA, pelos docentes, para as disciplinas semestrais ofertadas em 2021/2 e disciplinas anuais de 2021 

28 a 15/04 Segundo período de correção de matrícula, nas Coordenações de Curso, para disciplinas semestrais de 2021/2 

28 a 22/04 Período de oferta e tramitação de disciplinas para 2021/2 pelas Coordenações de Curso 

ABRIL 

1 
Prazo final para as Coordenações de Curso solicitarem à COPAP correções de matrículas em disciplinas semestrais ofertadas em 2021/2 para os cursos 
semestrais (somente por motivo de erro administrativo, cf. Res. 37/97, Art. 46, Parágrafo único) 

1 
Prazo final para os Departamentos lançarem no SIGA os resultados dos exames de adiantamento em disciplinas anuais e disciplinas semestrais realizados em 
2021/2 
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1 Prazo final para solicitação, pelos alunos, no SIGA, de exames de aproveitamento de conhecimento 

15 Data final para entrega à CAAIC, pelas Coordenações de Curso, do PRIC 18 semanas e PRIC Caiçara referente ao período 2021/2 

15 Fim do segundo período de correção de matrícula de 2021/2 

18 a 06/05 Período de realização pelos Departamentos dos exames de aproveitamento de conhecimento em disciplinas semestrais 

22 
Prazo final para as Coordenações de Curso encaminharem à COPAP os processos constando os alunos que integralizaram o curso e que deverão 
colar grau, incluindo os que concluíram a permanência no Período de Retomada de 2020 

22 Prazo final para oferta e tramitação de disciplinas para 2022/1 pelas Coordenações de Curso 

22 Prazo final para os alunos solicitarem, nas Coordenações de Curso, permanência em curso para 2022/1 

25 a 13/05 
Período de ajustes e tramitação de disciplinas semestrais para 2022/1 e anuais para 2022 dos Departamentos para as Coordenações de 
Curso 

7 Final do período letivo de 2021/2 

7 Prazo final para os alunos solicitarem, nas Coordenações de Curso, mudança de habilitação para 2022/1 

13 
Prazo final para os Departamentos registrarem no SIGA os resultados dos exames de aproveitamento de conhecimento em disciplinas 
semestrais e anuais realizados em 2021/2 

9 a 14 Período de exames finais para as disciplinas semestrais de 2021/2 e anuais de 2021 

13 
Prazo final para ajustes e tramitação de disciplinas semestrais para 2022/1 e anuais para 2022 dos Departamentos para as Coordenações de 
Curso 

l7 Prazo final para as Coordenações colocarem as disciplinas semestrais para 2022/1 e anuais para 2022 em situação de matrícula no SIGA 

18 Prazo final de lançamento de notas no SIGA, pelos docentes, para as disciplinas semestrais ofertadas em 2021/2 e anuais em 2021 

19 a 23 Processamento de oferta de disciplinas - COSIS 

20 
Prazo final para lançamento das atividades formativas no histórico escolar dos alunos que integralizaram todas as disciplinas da matriz 
curricular do curso em 2021/2 

24 a 27 Período para solicitação pelo aluno, no SIGA, de matrículas em disciplinas semestrais ofertadas para 2022/1 e anuais para 2022 

30 e 31 Processamento de matrículas - COSIS 

 

Art. 2º As disciplinas de Estágios Obrigatórios que ocorrerem dentro do período de 20/09/2021 a 31/12/2021 deverão ter notas lançadas até 14/01/2022. 

§1o Os estágios obrigatórios que se iniciarem após 20/09/21 e tiverem término entre 14/01/22 e 18/03/22 deverão ter suas respectivas turmas abertas dentro do 
“Período Especial de Estágio”. O prazo final para lançamento de notas neste caso é 18/03/21. As solicitações para oferta em Estágio Período Especial devem ser 
encaminhadas até o dia 01/12/21, via processo SEI, para a COPAP/SGA. 

 
Curitiba, 27 de agosto de 2021. 

 
 

Profa. Dra. Maria Josele Bucco Coelho 

Pró-Reitora de Graduação e Educação Profissional 

Universidade Federal do Paraná 

 

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 3759494 e o código CRC 2F31B267. 

 

 

 

 


