COORDENADORIA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA
SÍNTESE DO CALENDÁRIO DE MATRÍCULA – 2018/1
DEZEMBRO
08/12/2017 – Término do semestre 2017/2.
05 a 11/12/2017 – 1 ª etapa de Matrículas – Período para renovação de matrícula, on-line, pelos
veteranos e ingressantes por transferências e retornos sob a orientação da Coordenadoria do
Curso.
FEVEREIRO
08/02 – Resultado ON LINE relativo ao processamento da 1ª etapa da matrícula 2018/1,
realizada de 05 a 12/12/2017.
09 a 14/02 – 2 ª etapa de matrícula: Período para ajustes de matrícula via Internet www.cagr.ufsc.br. Redimensionamento do número de vagas em disciplinas/turmas, pelo
Departamento, conforme demanda apresentada pela Coordenadoria.
19 a 22/02 – Período de Matricula Presencial dos Calouros 2018/1 e 2018/2, nas
Coordenadorias dos Cursos para entrega da documentação, referente à 1ª e 2ª e 3ª chamadas do
vestibular.
22/02 – Resultado dos Ajustes de matrícula realizados de 19 a 22/02.

26/02 – INÍCIO DO SEMESTRE LETIVO – 2018/1
MARÇO
26 a 02/03 – ÚLTIMA CHANCE!!! Ajustes Excepcionais a critério das
Coordenadorias/Departamentos – Prazo Final para os alunos resolverem junto a Coordenadoria
do Curso as pendências em relação à matrícula em disciplinas (matrículas e cancelamentos de
disciplinas, de acordo com o Art. 57 da Res. 017/CUn/97).
13 a 16/03 – Período de Matricula Presencial dos Calouros 2018/1 e 2018/2, nas
Coordenadorias dos Cursos para entrega da documentação, referente à 4ª e 5ª chamadas do
vestibular.
26/03 – Ultimo dia para matricula dos candidatos classificados na última chamada para ingresso
no primeiro semestre.
ABRIL
11/04 – Término do prazo para Trancamento da matricula semestral junto a Coordenadoria do
Curso.
13/04 – Formatura 2018/1: Término do prazo para registro dos Prováveis Formandos do
primeiro semestre.
MAIO
14/05 a 25/06 – Período para requerimento das transferências e retornos junto à respectiva
Coordenadoria de curso, observado os termos do edital.
JUNHO
05/06 – Ultimo dia para informar ao DAE, informações pertinentes aos processos de colação de
grau dos formandos de 2018/1.
07/06 – Encaminhamento ao DAE, para autuação dos processos e cadastramento dos alunos
cujo s pedidos de transferências e retornos foram deferidos.
28/06 – Resultado dos pedidos de transferências e retornos, com ingresso em 2017/2.
JULHO
03 a 10/07 – 1 ª etapa de Matrículas – Período para renovação de matrícula, on-line, pelos
veteranos e ingressantes por transferências e retornos sob a orientação da Coordenadoria do
Curso. Ajuste de matriculas dos Calouros do segundo semestre diretamente na Coordenação do
Curso.

04/07 – TÉRMINO DO SEMESTRE 2018/1.

