
Decanato de Pós-Graduação – DPG 
Secretaria de Administração Acadêmica – SAA 

 

Detalhamento do Cronograma de Ajustes na Oferta de Matrícula e da Continuidade do Semestre letivo 1°/2020 
 para Pós-Graduação 

 
Prazo Responsável Atividade Operacionalização para Pós-Graduação 

Até 
27/07/2020 

Colegiado de curso 
Deliberação sobre quais disciplinas deverão ser excluídas e quais 
deverão ser incluídas 

Competência do Colegiado do Programa de Pós-Graduação (Resolução CEPE N. 0080/2017). 

Até 
28/07/2020 

Coordenador(a) Alterações necessárias na lista de oferta da pós-graduação** 
 

**A oferta da Pós-Graduação deverá ser ajustada pela própria secretaria do PPG no SIPPOS 
(OFEPOS). 

Até 
02/08/2020 

SAA 
Divulgação das turmas que foram canceladas e de lista de novas 
ofertas 

O(A) discente de pós-graduação poderá consultar a nova lista de oferta no Portal Matrícula Web 

– MW (https://matriculaweb.unb.br/). 

De 03 a 
10/08/2020 

Discente Matrícula, ajustes e/ou retirada de disciplinas 

O(A) discente de pós-graduação deverá solicitar o ajuste (matrícula/retirada) de sua matrícula, 
caso necessário, via e-mail para a secretaria do PPG. Ou, quando o(a) discente não tem acesso 
à internet, deverá efetuar sua solicitação pelo canal exclusivo para discentes através dos  
telefones +55 61-3107-0521 ou + 55 61-3107-0522. 

Até 
12/08/2020 

Coordenador(a) 
 

Matrícula, ajustes e/ou retirada de disciplinas 
O envio do SEI à SAA (SAA/SRPG) só será necessário quando a secretaria do PPG não 
conseguir efetivar as matrículas no SIPPOS. 

Até 
14/08/2020 

SAA e secretarias de 
pós-graduação 

Registro das alterações no SIPPOS (matrícula de alunos) 
As secretarias de PPG efetuarão os ajustes no SIPPOS nas telas MATVIN (matrícula) ou HPRET 
(retirada). 

A partir de 
15/08/2020 

SAA 

Disponibilização do Atestado de Matrícula após as alterações no 
SIPPOS. O Atestado de matrícula poderá ser consultado no portal 

do Portal Matrícula Web – MW (https://matriculaweb.unb.br/). 

O(A)discente de pós-graduação poderá obter sua declaração de matrícula em disciplinas no 
Portal Matrícula Web no seguinte caminho: Serviços > Emissão do Documento Digital (utilizar 
mesmo usuário e senha do MW). 

17/08/2020  Início do período letivo - 

De 17/08 a 
04/09/2020 

Docentes e discentes 
Ambientação dos estudantes e dos docentes à metodologia de 
ensino a ser utilizada nas disciplinas/turmas 

- 

Até 
18/12/2020 

Docentes e discentes Período de aulas  - 

 
Lembretes e informações relacionadas aos procedimentos acadêmicos: 
1) A pós-graduação ainda não fez a migração para o SIGAA, permanecendo o uso do SIPPOS e o Portal Matrícula Web – MW (https://matriculaweb.unb.br/). 
2) Os novos discentes de pós-graduação poderão solicitar sua senha de acesso do Portal Matrícula Web no link: https://aluno.unb.br/solicitar-senha-e-alias. 
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