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RESOLUÇÃO Nº 31/22-CEPE



Cronograma - Setor Palotina

- 05/12/2022 a 23/02/2023: período de oferta e tramitação de 
disciplinas para 2023.1 pelas Coordenações de Curso. 

- O prazo inclui: análise e deliberação pelos Departamentos;
                             homologação das Fichas 2 pelos Colegiados e  
                             cadastro oferta das disciplinas pela UAAC no SIGA.

- A UAA trabalha como Pool de secretaria. 



Início do período de oferta e tramitação de TURMAS para 2023.1 pelas Coordenações de Curso.
Abertura de processo no SEI pela coordenação do curso, contendo a relação das novas turmas a serem ofertadas e 
tramitação aos departamentos responsáveis pelas disciplinas ou unidade curricular.

Prazo final para inclusão das Fichas 2 no processo de oferta de disciplina ou processo único do departamento, a ser 
definido pelo departamento responsável pela disciplina. 

Reuniões de Colegiado

Prazo final para tramitação do processo SEI pela coordenação do curso para a UAAC contendo a relação das novas 
turmas a serem ofertadas para lançamento no SIGA.

Reuniões de Departamentos

Período para os Chefes de Departamentos e docentes conferirem no SIGA o cadastro de suas disciplinas

Prazo final para os departamentos (SAD), cadastrarem as/os docentes, realizarem os ajustes necessários e retornarem para as 
coordenações de curso as disciplinas e unidades curriculares do período letivo de 2023.1.

05/12

19/12/2022  
a 27/01/2023

Cronograma oferta disciplinas 2023.1 Setor Palotina

31/01

01 a 08/02

09/02

23/02 Prazo final para coordenações dos cursos (UAAC) tramitarem as novas disciplinas e unidades curriculares do período 
letivo de 2023.1 para os departamentos e unidades administravas (SAD).

03/03

07/03

28/02 e 01/03

Prazo final para as coordenações dos cursos (UAAC) colocarem em situação de matrícula no SIGA as disciplinas 
semestrais de 2023.1.

16/12 Prazo final para tramitação do processo SEI de oferta de disciplinas para os Departamentos.



Ø  Uso da planilha facilita o cadastro da oferta e o ensalamento;

Ø Solicitações de alterações posteriores ao envio da planilha de oferta, 
(respeitando os prazos de ajuste previstos em calendário) devem 
constar a assinatura/ciência da coordenação e chefe do 
departamento;

Planilha oferta de disciplinas



Ø  Após a devolução da SAD para a UAAC não há possibilidade de 
alteração no cadastro das disciplinas (03/03);

Ø Importante que cada professor verifique o cadastro da sua disciplina 
no SIGA;

Ø Após o envio da disciplina para matrícula (prazo final 07/03) não é 
possível retornar/remover/alterar;



Ø O SIGA está parametrizado para interpretar as prioridades definidas 
na Resolução Nº 37/97 CEPE;

Ø O SIGA disponibiliza ao aluno todas as disciplinas que possuem 
correspondência com seu curso;

Ø RESOLUÇÃO Nº 37/97-CEPE: Art. 51 - É vedado alterar o horário das 
disciplinas após a realização das matrículas.


