
' 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
Fundação instituída nos termos da Lei n

Q 
5 152, de 2 1/10/1966 

RESOLUÇÃO No 336-CONSEPE, de abril de 2004. 

Aprova o Calendário Acadêmico 
para o ano de 2004 ( 1" e 2" 
semestres) e dá outras 
providências. 

O Reitor da Universidade Federal do Maranhão, 
na qualidade de PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÁO, usando de suas atribuições estatutárias e 
regimentais; 

Tendo em vista o Artigo 47, da Lei no 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, e o Artigo 149, da Resolução 90-CONSEPE, de 
09 de fevereiro de 1999; 

Considerando o que consta do Processo no 
199912004; 

RESOLVE ad referendum deste Conselho: 

Art. 1" Aprovar o Calendário Acadêmico para o ano de 
2004 (1" e 2" semestres), na forma do Anexo 

Único, parte Integrante desta Resolução. 

Art. 2" Conferir atribuição a Pró-Reitoria de Ensino, para 
proceder adaptações no Calendário Acadêmico 

quando se fizer necessário. 

Revogam-se as demais disposições em contrário. 
Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se. 
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ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO No 33612004-CONSEPE, 

CALENDÁRIO ACADÊMICO 2004 (1" e 2" semestres letivos) 

abril 

MARÇO 
Dias letivos: 13 

Início da faixa para a Colaçb de Grau 2003.2 
- 12.03.2004 - Colação de Grau - CCBS 
- 19.03.2004 - Co1aç.b de Grau - CCH 
- 26.03.2004 - C o l w  de Grau - CCSo 

01 a 11 Faixa para cadastro e matrícula dos aprovados no Vestibular 2004 e PSG 
200112003, com entrada no semestre letivo 2004.1. 

Início do semestre letivo 2004.1. 
Inicio do Estágio Cunicular Supervisionado 
Início da faixa para solicitar RevalidaCão de Diplomas, mediante protocolo 
na DEPA 
Início da faixa para trancamento de rnatncula 
Inicio da faixa para revisão da base normativa do ensino de graduação 

L 

16 

Prazo final para digitação de notas e frequências do Período Especial 

Término das férias docentes 
Término do Período Especial 

Data - limite para inscrição em disciplina fora de prazo I 
24 

ao semestre letivo 2004.1 ., e Relatório dos Coordenadores e Supervisares de 
Prática de Ensino 1 Es*o Supervisionado, relativos ao semestre letivo 
2003.2. 
Encontro com alunos do Último semestre de cursos de graduação, inscritos 
em monografía. 

Reunião do comitê local do Programa Especial de Treinamento I PET 

30 Data - limite para envio ao DEDEG-DIGEC da programação de Estágio 
Curricular Supervisionado e lista de estagiános para fins de seguro, relativo 



ABRIl, 
Dias letivos: 23 
Feriados: 8 e 9 (Semana Santa), 21 @iradeutu) 

Tdrrnino da  faixa p ara Colação de Grau 20032 
- 02.04.2004 - Colação de Grau - CCET 
F ó m  de Coordenadores de Curso de Graduação e Chefes de 
Dqartamentos Acad&micos 

05 

7 

Insctiçi40 em disciplinas - alunos veteranos 
l 

Inicio da faixa para reelaboraçb dos Pmjetos Pedagbgicos dos Cursos de 
Oradu ação 

I 

06 

Faixa para Inclusão ou Cancdamento dc  disciplinas para o scmcstrc lctivo 
2004.1. 
Término da  faixa para craricamento de matrícula 
Tdrrnino da faix a para Elaboração d e  Diremzes Curriculares olietit adoras 
dos projeios pedag6gicos dos m o s  
Data - limite pnra as CoordenaçBes de  Curso enviareni a PROEN a 
Programação de Ensino para o semestre letivo 2004.1. 
F ó m  das Licenciaturas 
Tdrrnino do pcriodo para solicitar Rcvdidação dc Diplomas, mcdimtc 
protocolo na DEPA 

Início da faixa para Elaboraç4lo dc Dirctrizcs Curnculacs oncntadoras dos 
projctos pedagógicos dos cursos 

Inicio da faixa para os Departarncntos siigerircm rcfedncias bibliográficas à 
Biblio tcca Central. 
Entregn da 1" caderneta do semestre letivo 2004.1 pelo NTI 

Inicio da faixa para o DEOACíDIORC fazer levmtamento de vagas. da 
UFMA, do scmcstrc lctivo 2004.1 para 
-Transferência Externa Facultativa 
- Transfer&ncinIntema 
- Readmissh de  Curso 
- Nova Habilitaçk 

I 23 1 Reunião do comiti? local do Prryami E q e c i l  de Trehiamenio / PET I 
30 

I 

Data para a Coordcnaç0cs dc Curso enviarem ao DEOAC/DIRED a lista 
dos p rovh  cis formandos 2004.1 
Entrega da cadcmcta do scmcstrc Ictivo 2004.1 pclo NTI 
Encontro coni alunos do Úitimo semestre de cursos de graduaç50, Liscritos 
an monografia 



MAIO 
Dias letivos: 25 
Feriados: 1" (Dia do Trabalhador) 

Faixa para o DEOACIPROEN solicitar às Coordenações de Curso a 
distribuição do quantitativo de vagas para: 
-Transferência Extema Facultativa 
- Transferência Interna 
- Readmissão de Curso 
- Nova Habilitação 

03 

06 

Fórum de Coordenadores de Curso de 
Departamentos Acadêmicos 
Término da faixa para os Departamentos Acadêmicos sugerirem referências 
bibliográficas B Biblioteca Centrai 

UFMA, do semestre letivo 2004.1 para: 
-Transferência Externa Facultativa 
- Transferência Interna 

Término da faixa para o DEOACíDIORC fazer levantamento de vagas, da 

- Readmissão de Curso 
- Nova Habilitação 

Faixa para as Coordenações de Curso confirmarem< DEOACIPROEN a 
distribuição de vagas para: 
-Transferência Extema Facultativa 
- Transferência Interna 
- Readrnissão de Curso 
- Nova Habilitação 
Início da faixa para cadastro e matrícula dos aprovados no Vestibular 2004 e 

15 Data - limite para digitação de notas e frequências da 1" caderneta do 
semestre letivo 2004 . l .  

I 

Faixa para a PROENíDEOAC confírmar a distribuição de vagas para: 
-Transferência Extema Facultativa 
- Transferência Interna 
- Readmissão de Curso 
- Nova Habilitação 

19 
PSG 200112003, com entrada no semestre letivo 2004.2. 
Fórum das Licenciaturas. 

Início da faixa para a PROENíDEOAC publicar o Edita1 de vagas para: 
-Transferência Externa Facultativa 

28 

- Transferência Interna 
- Readmissão de Curso 
- Nova Habilitação 
Término da faixa para cadastro e matrícula dos aprovados no Vestibular 
2004 e PSG 200112003, com entrada no semestre letivo 2004.2. 
Encontro com alunos do último semestre de cursos de graduação, inscritos 
em monomafia. 

Reunião do comitê local do Programa Especial de Treinamento I PET 



JUNHO 
Dias letivos: 24 
Feriados: 10 (Corpus Christi), 29 (São Pedro) 

1 

Término da faixa para a PROEN/DEOAC publicar o Edita1 de vagas para: 
-Transferência Externa Facultativa 
- Transferência Interna 
- Readmissão de Curso 
- Nova Habilitação 

Fórum de Coordenadores de Curso de Graduação e Chefes de 
Departamentos Acadêmicos 

04 Entrega da 3' e 4' cadernetas pelo NTI 

7 a 11 

14 

Faixa para as Coordenações de Curso solicitarem disciplinas para o Período 
Especial 2004/1°. 

Faixa para as Coordenações de Curso solicitarem aos Departamentos 
Acadêmicos as disciplinas para o semestre letivo 2004.2. 
Faixa para realização de provas referente ao processo de revalidação de 
diplomas estrangeiros, conforme Resolução W 33.51 2004 - CONSEPE 
Fónun das Licenciaturas 

14 a 18 Faixa para pedidos de: 
- Transferência externa facultativa 
- Transferência interna 
- Readmissão de Curso 
- Nova Habilitaçib 
- Solicitação de Pedido de Intercâmbio entre Campi 

I 

21 a 30 Faixa para os Departamentos Acadêmicos confirmarem &i Coordenações de 
Curso as disciplinas para o semestre letivo 2004.2. 

30 Reunião do comitê local do Programa Especial de Treinamento / PET 
Encontro com alunos do úitimo semestre de cursos de graduação, inscritos 
em monografía 



JULHO 
Dias letivos: 15 

Faixa para as Coordenaçi3es de Curso digitarem a lista de ofertas no SCA 
para o semestre letivo 2004.2 

O S S O 9  ! 
Faixa para digitação de notas e frequência da 2" caderneta do semestre letivo 
2004.1 

Inicio da faixa para inscrição em disciplinas para o semestre letivo 2004. 2. 
(alunos veteranos) 
Início da faixa para inscrição em disciplinas para o Penodo Especial - 
2004.1. 
Término da faixa para as Coordenações de Cursos digitarem a lista de 
ofertas para o Período Especial no SCA (2004.1) 

I 

Data - limite para as Coordenações de Curso enviarem a PROEN sua 
programação de ensino para o semestre letivo 2004.2 e para o Período 
Especial 2004.1. 
Data - limite para os Departamentos Acadêmicos enviarem ao 
DEDEGPROEN o plano Departamental para o semestre letivo 2004.2 e 
para o Penodo Especial 2004.1. 

I 

início da faixa para as Coordenações de Curso digitarem a 
para o Período Especial no SCA (2004.1) 
Faixa para os Departamentos Acadêmicos confirmarem às Coordenações de 
Curso as disciplinas para o Período Especial 2004.1. 

16 Término da faixa para inscrição em disciplinas para o semestre letivo 2004. 
2. (alunos veteranos) 
Término da faixa para inscrição em disciplinas para o Penodo Especial - 
2004.1. 

17 

Início do Penodo Especial 2004.1. 
Data - limite para digitação de notas e frequências da 3" e 4" cadernetas do 
semestre letivo 2004.1. 
Término da faixa para reelaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Término do semestre letivo 2004.1 
Término do Estágio Curricular Supervisionado 
Data - limite para Reunião da Comissão da Colação de Grau 2004.1. 

19 Data - limite para defesa de monografia 
Início das férias docentes i 



-- t 

AGOSTO 
Dias letivos: OS 

r ~ - ~ n o  do Período Especial -2004.1 1 

02 

i- 
Data - limite para envio dos históricos escolares definitivos, acompanhados 
da relação nominal dos concludentes ao DEOACíDIRED - Formandos 
2004.1. 
1 
Data - limite para os interessados solicitarem Bs Coordenações de Curso ~ 
liberação para estagiar fora do MaranhãoIBrasil - semestre letivo 2004.2. I 

~ncohtro de Professores por Unidade Acadêmica - CCBS, CCET, CCSo e 
CCH 

19 

~ - o = ã o  de Grau - CCH 
Encontro de Professores por Unidade Acadêmica - CCBS, CCET, CCSo e 
CCH 
Data-limite para digita@o de notas e frequências do Período Especial 
2004.1. 

Término das férias docentes 
Colação de Grau -CCBS 

23 

Colação de Grau - CCTE 
Data-limite para envio, ao DEDEGDIDEG, da programação de Estágio 
Curricular Supervisionado e lista de estagiários para fins de seguro, relativos 
ao semestre letivo 2004.2. e relatório dos Coordenadores e Supervisores de 
Estágio, relativo ao semestre letivo 2004.1. 
TCrmino da faixa para confirmar Inscrição em disciplinas dos alunos 
veteranos 
Término da faixa para inclusão ou cancelamento de disciplina para o 
semestre letivo 2004.2. 

, Término da faixa para solicitação de Disciplinas Isoladas a PROEN, 

Início da faixa para confirmar Inscrição em disciplinas - alunos veteranos 
Início do semestre letivo 2004.2. 
Início do Estágio Curricular Supervisionado 
Início da faixa para trancarnento de matrícula 
Data-limite para inscrição em disciplinas fora de prazo para o semestre letivo 

26 

Z P o d a  faixa para inclusão ou cancelamento de disciplinas para o semestre 
letivo 2004.2. 
Inicio da faixa para solicitaçiío de Disciplinas Isoladas a PROM, mediante 
Protocolo na DEPA 

Colação de Grau - CCSO 
Data -limite para digitação de notas e frequências do Penodo Especial 
2004.1. 

Término da faixa para revisão da base normativa do ensino de graduação 
Encontro com os alunos do Último semestre de cursos de graduação, 
inscritos em monogralia 

tn 

3 1 
mediante protocolo no DEPA. 
Reunião do comitê local do Programa especial de Treinamento - PET 



SETEMBRO 
Dias letivos: 25 
Feriados: 07 (Independência) 

Data para confirmar de inclusão ou Cancelamento de disciplinas pelo NTI 
Fórum de Coordenadores de Curso de Graduação e Chefes de Departamentos 
Acadêmicos. I 
Entrega da Ia Caderneta do semestre letivo 2004.2 pelo NTI 
Início da faixa para reelaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 
Graduação 
Término da faixa para trancamento de matricula 
Data - limite para as Coordenações de Curso enviarem a PROEN a 
Programação de Ensino para o semestre letivo 2004.2. 
Forum das Licenciaturas. 

22 Início da faixa para o DEOACíDIORC fazer levantamento de vagas, da 
UFMA, do semestre letivo 2004.2. para: 
-Transferência Externa Facultativa 
- Transferência Interna 
- Readrnissão de Curso 
- Nova Habilitação 

23 Reunião do comitê local do Programa Especial de Treinamento 1 PET 
Entrega da 2" Cademeta do semestre letivo 2004.2 pelo NTI. 

30 Data para as Coordenações de Curso enviarem ao DEOACDIRED a lista dos 
prováveis formandos 2004.2. 
Encontro com alunos do Último semestre de cursos de graduação, inscritos em 
monografia. 



C r  -IY'i_75. 

OUTUBRO 
Dias letivos: 23 0, L.-.--/ 

Feriados: 12 (N. Sra. Aparecida), 15 (Professor), 28 (Funcionário Publico) ='C+ --- L -"- 

Término da faixa para o DEOAC/DIORC fazer levantamento de vagas, da 
UFMA, do semestre letivo 2004.2 para: 
-Transferência Externa Facultativa 
- Transferência Interna 
- Readmissão de Curso 
- Nova Habilitação 

04 

Faixa para o DEOACPROEN solicitar às Coordenações de Curso a 
distribuição do quantitativo de vagas para: 
-Transferência Externa Facultativa 
- Transferência Interna 
- Readmissão de Curso 

Fórum de Coordenadores de Curso de Graduação e Chefes de Departamentos 
Acadêmicos 

- Nova Habilitação 
Data -limite para digitação de notas e frequências da 1" caderneta do semestre 
letivo 2004.2 

Faixa para as Coordenações de Cursos confirmarem ao DEOACPROEN a 
distribuição de vagas para: 
-Transferência Externa Facultativa 
- Transferência Interna 
- Readmissão de Curso 
- Nova Habilitação 

19 

- Transferência Interna 
- Readmissão de Curso 
- Nova Habilitação 

Fórum das Licenciaturas 

25 a 29 

Reunião do comitê local do Programa Especial de Treinamento / PET 
Encontro com alunos do a r n o  semestre de cursos de graduação, inscritos em 
monografia 
Início da faixa para a PROENDEOAC publicar o Edita1 de vagas para: 
-Transferência Externa Facultativa 
- Transferência Interna 
- Readmissb de Curso 
- Nova Habilitação. 

Faixa para a PROENDEOAC confirmar a distribuição de vagas para: 
-Transferência Externa Facultativa 



NOVEMBRO 
Dias letivos: 24 
Feriados: 02 (Finados), 15 (Proclamaçilo da República) 

Fómm de Coordenadores de Curso de Graduação e Chefes de 
Departamentos Acadêmicos 
Entrega da 3" e 4" cadernetas pelo NTi 
Término da faixa para a PROENDEOAC publicar o Edital de vagas para: 
-Transferência Externa Facultativa 
- Transferência Interna 
- Readmissão de Curso 
- Nova Habilitação 

I l6 1 Fómm das Licenciaturas I 

OS a 12 

Faixa para pedidos de: 
- Transferência externa facultativa 
- Transferência interna 
- Readmissão de Curso 
- Nova Habilitação 
- Solicitação de Pedido de Intercâmbio entre Campi 
Faixa para as Coordem@es de curso solicitarem disciplinas para o Penodo 
Especial 200412" 

Faixa para as Coordenações de Curso solicitarem aos Departamentos 
Acadêmicos as disciplinas para o semestre letivo 2005.1. 

22 a 26 ' I 

Faixa para os Departamentos Acadêmicos confirmarem As Coordenaç6es de 
Curso as disciplinas para o semestre letivo 2005.1. 

26 Reunião do comitê local do Programa Especial de Treinamento / PET 

30 
I 

Encontro com alunos do último semestre de cursos de graduação, inscritos 
em monografia 



DEZEMBRO 
Dias letivos: 20 
Feriado: 08 (N. Sra. da Conceiçiio), 24 e 25 (Natal) 

Início da faixa para as Coordenações de Curso digitarem a lista de oferta 
para o Período Especial no SCA (2004.2) 

01 a 07 Faixa para as Coordenações de Curso digitarem a lista de ofertas no SCA 
para o semestre letivo 2005. 1. 
Faixa para os Departamentos Acadêmicos confirmarem às Coordenações de 
Curso as disciplinas para o Período Especial 2004.2. 
Faixa para digitação de notas e frequências da 2" caderneta do semestre 
letivo 2004.2. 

Data - limite para as Coordenações de Curso enviarem a PROEN sua1 
Programação de Ensino para o semestre letivo 2005.1. e para o Penodo 
Especial 2004.2. 
Data -limite para os Departamentos Acadêmicos enviarem ao 
DEDEGRROEN o plano Departamental para o semestre letivo 2005.1. e 
para o Período Especial 2004.2. 

13 

Término da faixa para inscrição em disciplinas para o semestre letivo 2005.1 
(alunos veteranos) 
Término da faixa para inscrição em disciplinas para o Período Especial - 
2004.2. 

Início da faixa para inscrição em disciplinas para o semestre letivo 2005. 1. 
(alunos veteranos) 
Inicio da faixa para inscrição em disciplinas para o Período Especial - 
2004.2 
TBrmino da faixa para as Coordenações de Curso digitarem a lista de ofertas 
para o Período Especial no SCA (2004.2) 

Término do semestre letivo 2004.2. 
Término do Estágio Cumcular Supervisionado 
Data - limite para Reunião da Comissão da Colação de Grau 2004.2 

19 Data - limite para defsa de monografía 
Data - limite para digihçb de notas e frequências da 3" e 4" cadernetas do 
semestre letivo 2004.2. 



JANEIRO.2005 
Feriado: 01 

Início do Período Especial 2004.2. 
Início das férias docentes. 
Data -limite para envio dos históricos escolares definitivos, acompanhados 
da relação nominal dos concludentes ao DEOACIDIRED - Formandos 
2004.2. 

FEVEREIRO 
Dias letivos: 06 

Termino do Período Especial - semestre letivo 2004. 2. 
Término das férias docentes 

10 

--- 
Colação de Grau - CCBS 
Encontro de Professores por Unidade Acadêmica - CCBS, CCET, CCSo e 
CCH 

Data - limite para os interessados solicitarem às Coordenações de Curso 
liberação para estagiar fora do Maranhão/Brasil - semestre letivo 2005. 1. 

Colação de Grau - CCH 
Encontro de Professores por Unidade Acadêmica - CCBS, CCET, CCSo e 
CCH 
Data - limite para digitaçSo de notas e frequências do Período Especial 
2004.2. 

22 Início da faixa para confirmar Inscrição em disciplinas - alunos veteranos 
Início do semestre letivo 2005.1. 
Início do Estágio Curricular Supervisionado 
Início da faixa para trancamento de matrícula 
Data - limite para inseri@ em disciplinas fora de prazo para o semestre 
letivo 2005.1. 
Início da faixa para inclusão ou cancelamento de disciplinas para o semestre 
letivo 2005.1 
Início da faixa para solicitaçh de Disciplinas Isoladas à PROEN, mediante 
Protocolo na DEPA 



~at i l imi te  para digitação de notas e fi-eqüèncias do Período Especial 
2004.2. 

Colação de Grau - CCET 
 ai- limite para envio, ao DEDEG-DIGEC, da programação de Estagio 
Cumcular Supervisionado e lista de estagiários para fins de seguro, relativos 
ao semestre letivo 2005.1. e relatbrio dos Coordenadores e Supervisares de 
Estágio, relativos ao semestre letivo 2004.2 
Término da faixa para confimiação da Inscrição em disciplinas dos alunos 
veteranos 
Término da faixa para inclusão ou cancelamento de disciplina para o 
semestre letivo 2005.1. 
Término da faixa para solicitação de Disciplinas Isoladas a PROEN, 
mediante protocolo no DEPA 

28 Reunião do comitê local do Programa especial de Treinamento - PET 
Encontro com os alunos do último semestre de cursos de graduação, 
inscritos em monomafia 


