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Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 

 

NOVO CALENDÁRIO ACADÊMICO DE GRADUAÇÃO - PERÍODO LETIVO 2021-2 

 
Deliberação COEPE SEI nº 35/2021 

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

02/02/2022 Início das aulas 

14 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) 


