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RESOLUÇÃO CEG No. 08/2020  

Altera as épocas para os atos da  

Administração Acadêmica no Período Letivo 

Excepcional (PLE) instituídas pela Resolução 

CEG nº 07/2020. 

  

O Conselho de Ensino de Graduação, na Sessão Ordinária de 12 de agosto de 2020, no uso de 

suas atribuições, resolve fixar as novas épocas para os atos da administração acadêmica no 

Período Letivo Excepcional (PLE), na forma abaixo. 

  

Art. 1º. O início e o término do Período Letivo Excepcional (PLE) obedecerão às seguintes datas:  

  

I - Para os alunos dos cursos de graduação em geral, exceto o curso de Medicina (Macaé) 

e os cursos da Faculdade de Medicina. 

  

• de 24 de agosto de 2020 a 16 de novembro de 2020.  

  

II - Para os alunos dos Cursos da Faculdade de Medicina e Medicina (Macaé):  

  

• de 13 de julho de 2020 a 16 de novembro de 2020. 

  

Art. 2º. A entrada dos dados específicos no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA), por 

seus executores, deverá obedecer aos seguintes prazos:  

  

ATOS ACADÊMICOS  ABRANGÊNCIA  EXECUTOR  PRAZOS PARA ENTRADA 

DOS DADOS NO SIGA 

Inscrição direta em 
disciplinas  

Todos os cursos  

Coordenação de 
Curso / Secretaria 

Acadêmica 

 
17/07/2020 a 24/08/2020 

 

Correção de inscrição 
em disciplinas (AID  

direta)  
Todos os cursos  

Coordenação de 
Curso / Secretaria 

Acadêmica 

 
25/08/2020 a 18/09/2020 

Regularização dos 
pedidos de inscrição 

em disciplinas  
Todos os cursos  

Coordenação de 
Curso / Secretaria 

Acadêmica 

 
13/08/2020 a 16/11/2020 

Pedidos de inscrição 

em disciplinas   

Cursos em geral, exceto 
o curso de Medicina 

(Macaé)  
e os cursos da Faculdade 

de Medicina 

Aluno 
   

 
27/07/2020 a 05/08/2020 

 
 

Cursos da Faculdade de  

Medicina e Medicina 
(Macaé)  

Aluno 
   

 
20/07/2020 a 31/07/2020 
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Concordância de 

pedidos de inscrição 

em disciplinas  

Cursos em geral, exceto 
o curso de Medicina 

(Macaé)  
e os cursos da Faculdade 

de Medicina 

Coordenação de 
Curso / Secretaria 

Acadêmica 

 
06/08/2020 

Cursos da Faculdade de  

Medicina e Medicina 

(Macaé)  

 
Coordenação de 

Curso / Secretaria 
Acadêmica 

 
03/08/2020 

Efetivação de pedidos 

de inscrição em 

disciplinas  

Cursos em geral, exceto 
o curso de Medicina 

(Macaé)  
e os cursos da Faculdade 

de Medicina 

DRE 
   

 
07/08/2020 

 
 

Cursos da Faculdade de  

Medicina e Medicina 

(Macaé)  

DRE 
   

 
04/08/2020 

 
 

Alteração de pedidos 

de inscrição em 

disciplinas   

Cursos em geral, exceto 
o curso de Medicina 

(Macaé)  
e os cursos da Faculdade 

de Medicina 

Aluno 
   

 
13/08/2020 a 04/09/2020 

 
 

Cursos da Faculdade de  

Medicina e Medicina 

(Macaé)  

Aluno 
   

 
05/08/2020 a 17/08/2020 

 
 

Concordância das 

alterações de pedidos 

de inscrição em 

disciplinas  

Cursos em geral, exceto 
o curso de Medicina 

(Macaé)  
e os cursos da Faculdade 

de Medicina 

 
Coordenação de 

Curso / Secretaria 
Acadêmica 

 
05/09/2020 a 08/09/2020 

Cursos da Faculdade de  

Medicina e Medicina 
(Macaé)  

 
Coordenação de 

Curso / Secretaria 
Acadêmica 

 
18/08/2020 

Efetivação das 
alterações de 

pedidos de inscrição 
em disciplinas  

Cursos em geral, exceto 
o curso de Medicina 

(Macaé)  
e os cursos da Faculdade 

de Medicina 

DRE 
   

 
09/09/2020 

 
 

Cursos da Faculdade de  

Medicina e Medicina 
(Macaé)  

DRE 
   

 
19/08/2020 
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Trancamento de 
inscrição em 
disciplinas  

(desistência de 

inscrição) 

Cursos em geral, exceto 
o curso de Medicina 

(Macaé)  
e os cursos da Faculdade 

de Medicina 

Aluno 
   

 
10/09/2020 a 16/11/2020 

 
 

Cursos da Faculdade de  

Medicina e Medicina 
(Macaé)  

Aluno 
   

 
20/08/2020 a 16/11/2020 

 
 

Concordância do 
trancamento de  

inscrição em 
disciplinas  

(desistência de 

inscrição)  

Todos os cursos 
  

 
Coordenação de 

Curso / Secretaria 
Acadêmica   

  

 
17/11/2020 

 
 

Efetivação do 
trancamento de  

inscrição em 
disciplinas  

(desistência de 

inscrição) 

Todos os cursos 
 

DRE 
   

 
 

18/11/2020 

 
 

    

Fechamento do 
Período  

Todos os cursos  
 

DRE 
   

 
 

19/11/2020 a 23/11/2020 

 
 

Pautas de notas -  

Lançamento de Graus 
e Frequência  

Todos os cursos  
 

Professores 
   

 
 

24/11/2020 a 27/11/2020 

 
  

  

  

Art. 3º. Os casos omissos e as situações excepcionais serão julgados pelo CEG.  

  

Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  


