
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

DELIBERAÇÃO  COEPE Nº 35, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

ADIA O INÍCIO DAS
AULAS DO
SEMESTRE 2021-2 E
ALTERA O
CALENDÁRIO
ACADÊMICO 2021-2.
 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO CENTRO
UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO, no uso de suas atribuições estatutárias e
regimentais, na sua 125ª Reunião Ordinária realizada em 19 de novembro de 2021,
 
CONSIDERANDO:
- o problema no link da empresa Oi que impediu o acesso ao site da UEZO, ao sistema acadêmico, ao
sistema de montagem de grade etc, que acarretou atraso de mais de uma semana no processo de análise da
grade;
- a impossibilidade do início do período em 13/12/2021, devido ao pouco aproveitamento de dias letivos com
apenas 10 dias de aula (13/12 a 23/12), o que acarretará em prejuízo acadêmico, em razão da interrupção
para o recesso de Natal e Ano Novo.
 
DELIBERA:
 
Art. 1º – Adiar o início das aulas do semestre de 2021-2 para o dia 02 de fevereiro de 2022.
 
Art. 2º – Alterar calendário acadêmico 2021-2 de acordo com o Anexo único (25102409), desta
Deliberação.
 
Art. 3º – Estabelecer que em dezembro de 2021 e/ou janeiro de 2022 poderão ser ofertadas pela Pró-reitoria
de Graduação – PROGRAD, Pró-reitoria de Extensão – PROEXT e Unidades Acadêmicas, atividades
extracurriculares, podendo ter aproveitamento de carga horária, quando couber, para os alunos da UEZO.
 
Art. 4º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário,
em especial a Deliberação COEPE nº 28/2021.
 
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2021
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Luanda Silva de Moraes
Presidente

ID4325425-0

Documento assinado eletronicamente por Luanda Silva de Moraes, Reitora, em 19/11/2021, às
19:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº
46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
25096488 e o código CRC 1CED959E.

Referência: Proces s o nº SEI-260002/000166/2021 SEI nº 25096488

Avenida Manuel Caldeira de Alvarenga, 1203, - Bairro Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ, CEP 23070-200
Telefone: (21) 2332-7530 - www.uezo.rj.gov.br  
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Anexo 
(Deliberação COEPE nº 35/2021)

NOVO CALENDÁRIO ACADÊMICO DE GRADUAÇÃO – PERÍODO LETIVO 2021-2

Datas Eventos

25/10/2021
Finalização das correções de relatório acadêmico (Deliberações COEPE nº
024/2015 e nº 009/2016) e Encerramento do período letivo 2021-1

26/10 a 28/11/2021 Recesso Acadêmico*

27/10 a 29/10/2021 Solicitação de isenção de disciplina (presencial)

Até 20/10/2021
Destrancamento de matrícula (presencial) Reativação de matrícula
(presencial)

Até 05/11/2021 Resultado das solicitações de isenção de disciplina

08/11 a 10/11/2021
Renovação de matrícula (inscrição em disciplinas, montagem de grade  on-
line)** (O período de inscrição em disciplinas foi estendido para os dias
16 e 17/11)

Até 23/12/2021 Prazo final para deferimento da renovação de matrícula

Até 28/12/2021 Prazo final  para envio  dos  convites  para  os  alunos  participarem das
turmas rematas

12/01 a 14/01/2022 Período especial para ajuste da grade

02/02/2022 Início das aulas

14/02 a 16/02/2022 Solicitação de modificação de grade montada na rematrícula (inclusão e
exclusão de disciplinas; on-line)

Até 16/02/2022 Procedimentos de diplomação – concluintes 2021-1. Solicitação de
abertura de processo de colação de grau pelo aluno (on-line).

Até 21/02/2022 Trancamento de matrícula (presencial/on-line, conforme Deliberação
COEPE nº 27/2021)

Até 25/02/2022 Resultado das solicitações de inclusão e exclusão

20/05/2022 Prazo final para aplicação das últimas provas

Até 24/05/2022
Término de prazo para inclusão de notas no sistema acadêmico.

Revisão de nota e entrega de relatórios com notas e frequências.

24/05/2022

Finalização do prazo para correções de relatório acadêmico

(Deliberações COEPE nº 024/2015 e nº 009/2016)

Encerramento do período letivo 2021-2

*Período para gozo de férias docentes de acordo com o saldo disponível na Coordenação de
Recursos Humanos

** Excepcionalmente, em decorrência da Pandemia COVID-19, o ajuste no plano de estudo será
mais flexível.

Calendário Acadêmico com 16 semanas e 90 dias letivos, não considerando domingos e os feriados listados abaixo:

28/02/2022 – Carnaval (segunda-feira)
01/03/2022 – Carnaval (Terça-feira)
02/03/2022 – Quarta-feira de Cinzas (quarta-feira)
15/04/2022 – Sexta-feira Santa (sexta-feira)
21/04/22 – Tiradentes (quinta-feira)
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