
UERGS - CALENDÁRIO ACADÊMICO  2022

Referência Janeiro Período Responsável

2022/1
Período para as unidades agendarem data para a Sessão Solene de colação de grau para alunos concluintes ao término de 2022/1 e ao término de 

2022/2 por meio do preenchimento do formulário específico que encontra-se no site da Universidade (BAU)
Janeiro Unidades

Início do período de Colação de Grau (Sessão Solene e Gabinete) para discentes que concluíram o curso em 2021/2.¹

2022/1 Reunião Ordinária do Comitê de Ética em Pesquisa 11/01/2022 CEP-UERGS

Referência Fevereiro Período Responsável

2022/1
Período para as Unidades enviarem ao Decor a relação de prováveis formandos ao final de 2022/1 (aqueles que cumprirão com todos os requisitos do 

seu curso no primeiro semestre), a fim de que o Decor possa realizar a verificação inicial destes acadêmicos.¹
Fevereiro Unidades

2022/1 Período para que os alunos solicitem destrancamento de matrícula 07/02 a 18/02 Discentes

2022/1 Solicitação de trancamento total de matrícula 07/02 a 22/02 Discentes

2022/1 Período para que os alunos solicitem quebra de pré-requisitos 08/02 a 14/02 Discentes

2022/1 Período para que os Coordenadores analisem os pedidos de quebra de pré-requisito 09/02 a 15/02 Coordenadores de Curso

2022/1 Período que os alunos solicitem pré-matrícula nos componentes curriculares do seu curso ou equivalentes para os quais já tem pré-requisitos 09/02 a 15/02 Discentes

2022/1 Período para os coordenadores de curso solicitarem ajuste no número de vagas ao DECOR 16 a 17/2 Coordenadores de Curso

2022/1 Período para processamento e confirmação de matrícula nos componentes curriculares solicitados conforme critérios de priorização 18/02/2022 DECOR

2022/1
Período para que os alunos solicitem ajustes de matrículas no componentes curriculares com vagas disponíveis e solicitem quebra de pré-requisito e 

matrícula outro curso ou Unidade
19/02 a 23/02 Discentes

2022/1 Período para que os Coordenadores analisem os pedidos de matrícula em outro curso ou Unidade 19/02 e 21 a 24/2 Coordenadores de Curso

2022/1
Período de processamento e confirmação de matrícula nos componentes curriculares com vaga remanescente, conforme critérios de classificação e 

vagas disponíveis
25/02/2022 DECOR

Referência Março Período Responsável

2022/1 Início do primeiro semestre. 07/03/2022 Unidades

2022/1 Início do período para solicitação de aproveitamento de componente curricular 07/03/2022 Discentes

2022/1 Início do período de solicitação de cancelamento de componente 07/03/2022 Discentes

2022/1 Período para solicitação de matrícula em cursos de Graduação na condição de aluno especial 09/3 a 11/03/2022 Discentes

2022/1 Prazo para as Unidades informarem o resultado para as solicitações de matrícula em cursos de Graduação na condição de aluno especial 15/03/2022 Unidades

2022/1 Reunião Ordinária do Comitê de Ética em Pesquisa 15 e 29/03/2022 CEP-UERGS

2022/1 Final do período de Colações de Grau 2022/1 (Sessão Solene e Gabinete) para discentes que concluíram o curso em 2021/2.¹ março

Referência Abril Período Responsável

2022/1 Término do período de solicitação de cancelamento de componente curricular 07/04/2022 Discentes

2022/1 Término do período para solicitação de aproveitamento de Componente Curricular 07/04/2022 Discentes

2022/1 Reunião Ordinária do Comitê de Ética em Pesquisa 12 e 26/04/2022 CEP-UERGS

Referência Maio Período Responsável

2022/1 Data limite para envio à PROENS do planejamento do ensino de graduação para o segundo semestre de 2022 13/mai
Diretores Regionais e 

Coordenadores de Curso

2022/1 Reunião Ordinária do Comitê de Ética em Pesquisa 17 e 31/05/2022 CEP-UERGS

2022/1 Data limite para as Unidades e DRs enviarem à SUPLAN o planejamento do ingresso 2023 30/05/2022 Diretores Regionais

Ingresso 2023 Data limite para envio ao CONEPE da proposta de ingresso discente em 2023

Referência Junho Período Responsável

2022/1
Data limite para alunos formandos (concluintes em 2022/1) solicitarem colação de grau na Unidade, através de requerimento e entrega da 

documentação obrigatória, conforme Orientação PROENS
Junho

Discentes

2022/1 Data limite para a Unidade enviar ao Decor os requerimentos e demais documentos dos alunos formandos (concluintes em 2022/1). Junho Unidades

2022/1 Fórum de áreas 02 - 03/06/2022 Suplan

2022/1 Avaliação institucional primeiro semestre 20/06/ a 17/07 Avaliação institucional

2022/1 Reunião Ordinária do Comitê de Ética em Pesquisa 14 e 28/06/2022 CEP-UERGS

Referência Julho Período Responsável

2022/1 Término do primeiro semestre 09/07 Unidades

2022/1 Prazo final para divulgação dos conceitos aos discentes e lançamentos dos conceitos no Portal do Professor. 12/07 Docentes

2022/2 Reunião Ordinária do Comitê de Ética em Pesquisa 12/07/2022 CEP-UERGS

2022/2 Período para que os alunos solicitem destrancamento de matrícula 12/07 a 26/07/2022 Discentes

2022/2 Solicitação de trancamento total de matrícula 12/07 a 29/07/2022 Discentes

2022/2 Período para que os alunos solicitem quebra de pré-requisitos 13/07 a 18/07/2022 Discentes

2022/2 Período para que os Coordenadores analisem os pedidos de quebra de pré-requisito
13/07 a 16/7 e 18 a 

19/07/2022
Coordenadores de Curso

2022/2 Período que os alunos solicitem pré-matrícula nos componentes curriculares do seu curso ou equivalentes para os quais já tem pré-requisitos 14/07 a 19/07/2022 Discentes

2022/2 Período para os coordenadores de curso solicitarem ajuste no número de vagas ao DECOR 20/7 a 21/07/2022 Coordenadores de Curso

2022/2 Período para processamento e confirmação de matrícula nos componentes curriculares solicitados conforme critérios de priorização 22/07/2022 DECOR

2022/2 Período para que os alunos solicitem ajustes de matrículas no componentes curriculares com vagas disponíveis e solicitem quebra de pré-requisito e matrícula outro curso ou Unidade23/07 a 27/07/2022 Discentes

2022/2 Período para que os Coordenadores analisem os pedidos de matrícula em outro curso ou Unidade
23/07 e 25 a 

28/07/2022 Coordenadores de Curso

2022/2
Período de processamento e confirmação de matrícula nos componentes curriculares com vaga remanescente, conforme critérios de classificação e 

vagas disponíveis
29/07/2022 DECOR

2022/2
Data limite para envio dos documentos dos componentes curriculares ministrados em 2022/1 (Diário de frequência + Canhoto de digitação notas + 

Registro de Conteúdos + Ata de avaliação + Plano de Ensino) ao DECOR. **
Julho Unidades

Referência Agosto Período Responsável

2022/2 Início do segundo semestre 01/08 Unidades

2022/2 Início do período para solicitação de aproveitamento de componente curricular 01/08/2022 Discentes

2022/2 Início do período de solicitação de cancelamento de componente 01/08/2022 Discentes

2022/2 Período para solicitação de matrícula em cursos de Graduação na condição de aluno especial 03/08 a 05/08/2022 Discentes

2022/2 Prazo para as Unidades informarem o resultado para as solicitações de matrícula em cursos de Graduação na condição de aluno especial 09/08/2022 Unidades

2022/2 Reunião Ordinária do Comitê de Ética em Pesquisa 16 e 30/08/2022 CEP-UERGS

2022/2 Início do período de Colação de Grau 2022/2 (Sessão Solene e Gabinete) para discentes que concluíram o curso em 2022/1. Agosto

2022/2

Período para Unidades agendarem data para Sessão Solene de Colação de Grau para alunos concluintes ao término de 2022/2 e ao término de 2023/1, 

por meio de formulário específico disponível no BAU
Agosto

Referência Setembro Período Responsável

2022/2 Fórum das licenciaturas Setembro

Período para solicitação à Coordenadoria de Assuntos Acadêmicos de vaga para atuação de Professor Voluntário em 2023 Setembro Colegiado de Curso

2022/2 Término do período de solicitação de cancelamento de componente curricular 01/09/2022 Discentes

2022/2 Término do período para solicitação de aproveitamento de componente curricular 01/09/2022 Discentes

2022/2 Reunião Ordinária do Comitê de Ética em Pesquisa 13 e 27/09/2022 CEP-UERGS

2022/2 Data limite para encaminhamento do calendário acadêmico 2023 ao Conepe para aprovação 18/09 Suplan

Referência Outubro Período Responsável

2022/2 Período para publicação do Edital de Mobilidade Acadêmica Interna outubro DECOR

2022/2 Final do período de Colação de Grau 2022/2 (Sessão Solene e Gabinete) para discentes que concluíram o curso em 2022/1. outubro

2022/2 Reunião Ordinária do Comitê de Ética em Pesquisa 11 e 25/10/2022 CEP-UERGS

Referência Novembro Período Responsável

Data limite para envio à PROENS do planejamento do ensino de graduação para o primeiro semestre de 2023 03/11
Diretores Regionais e 

Coordenadores de Curso

2022/2 Período para publicação do Edital de Mobilidade Acadêmica Externa novembro

2022/2 Data limite para alunos formandos (concluintes em 2022/2) solicitarem colação de grau na Unidade, através de requerimento e entrega da documentação obrigatória,novembro

2022/2 Data limite para a Unidade enviar ao Decor os requerimentos e demais documentos dos alunos formandos (concluintes em 2022/2). novembro

2022/2 Reunião Ordinária do Comitê de Ética em Pesquisa 08 e 29/11/2022 CEP-UERGS

Referência Dezembro Período Responsável

2022/2 Término do segundo semestre. 10/12 Unidades

2022/2 Prazo final para divulgação dos conceitos aos discentes e lançamentos dos conceitos no Portal do Professor. 13/12 Docentes

2022/2
Data limite para envio dos documentos dos componentes curriculares ministrados em 2022/2 (Diário de frequência + Canhoto de digitação notas + 

Registro de Conteúdos + Ata de avaliação + Plano de Ensino) ao DECOR. **
Dezembro

2022/2 Início e término do recesso escolar*. 12/12 - 02/01/2023 Unidades

2022/2 Avaliação institucional segundo semestre 21/11 à 13/01 Avaliação institucional

2022/2 Reunião Ordinária do Comitê de Ética em Pesquisa 13/12/2022 CEP-UERGS

2022/2
Data limite para devolução de livros à Biblioteca e pagamento de multas atrasadas, conforme Resolução do Reitor Nº. 01/2007. Os procedimentos de 

matrícula e/ou colação de grau estão condicionados à esta regularização

** Será regrado por Orientação específica a partir da decisão de volta da presencialidade com relação ao período e a forma de entrega dos documentos

2021/2 Janeiro Unidades

* variação pode ocorrer conforme Unidades com convênio.


