
Calendário
Acadêmico
1º SEMESTRE

Janeiro
1º  

15

Feriado - Confraternização Universal

Início do período de rematrícula e ajustes de matrícula 2021/1 (graduação e pós-graduação stricto 
sensu)

Fevereiro - 6 dias letivos
1º

3

22 a 26

5

8 a 22

2

22

8 a 12

12

15 e 16

18

Recesso

Início do ano acadêmico 2021

Período de entrega dos planos de ensino aos alunos

Início do Período de Formaturas 2020/2

Período de publicação dos planos de ensino no SAPU

Feriado - Nossa Senhora dos Navegantes

Início das aulas 2021/1

Período de capacitação – PADOC (Programa de Aperfeiçoamento Docente)

Término do período de rematrícula e ajustes de matrícula 2021/1 (graduação e pós-graduação stricto sensu)

Recesso - Feriado Carnaval

Término do período para solicitação de ingresso por  transferência, reopção, aluno temporário, troca de 
turno, destrancamento, reintegração e portador de diploma de curso superior em 2021/1.

Março - 27 dias letivos
1º

26

27

8

Início das aulas da graduação EaD - M1

Formatura Conjunta Interna 2020/2

Término do Período de Formaturas 2020/2

Início das aulas da pós-graduação stricto sensu

Abril - 22 dias letivos
1º*

14

21

2 e 3

30

Recesso

Momento da Extensão

Feriado - Tiradentes

Feriado - Sexta-Feira da Paixão | Recesso

Término das aulas da graduação EaD - M1



Calendário
Acadêmico
1º SEMESTRE

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Até 5 de Fevereiro
Entrada de Processos

Até 4 de Março
25/02

Reuniões

24/03
Até 5 de Abril
Até 5 de Maio
Até 8 de Junho
Até 7 de Julho

23/04
25/05
28/06
27/07

Maio - 25 dias letivos
1º 

10

10

24

24

7

12

Feriado - Dia do Trabalhador 

Início das aulas da graduação EaD - M2 

Data-limite para publicação, pelos professores, da 1ª avaliação no SAPU

IInício do período para solicitação obrigatória de formatura individual e coletiva 2021/2

Início do período para solicitação de ingresso por reopção, aluno temporário, troca de turno, destranca-
mento, reintegração, transferência e portador de diploma de curso superior em 2021/2.

Data-limite para realização da 1ª avaliação

Data-limite para entrega, pelos professores, das atas e da 1ª avaliação

Julho - 8 dias letivos
2

9

9

12

15

17

19 a 23

19

26 a 30

Término das aulas da graduação EaD - M2

Data-limite para realização da 2ª avaliação, 2ª chamada e avaliação complementar

Término das aulas 2021/1 (graduação e pós-graduação stricto sensu)

Data-limite para transmissão, pelos professores, da média final, frequência e conteúdos; e entrega das 
atas e da 2ª avaliação, 2ª chamada e avaliação complementar

Término do período de ingresso por transferência 2021/2

Início do Período de Formaturas 2021/1

Período de rematrícula e ajustes de matrícula de 2021/2 (graduação e pós-graduação stricto sensu)

Total (111 dias Letivos)

Término do período para solicitação de ingresso por reopção, aluno temporário, troca de turno, reintegra-
ção e portador de diploma de curso superior em 2021/2.

Período de publicação dos planos de ensino no SAPU  | Período de capacitação – PADOC (Programa de 
Aperfeiçoamento Docente)

Junho - 23 dias letivos
3

4

4 e 5

25

Feriado - Corpus Christi

Data-limite para entrega, pelos alunos, das Atividades Complementares Específicas 2021/1

Recesso - Recesso

Fim do período para solicitação obrigatória de formatura individual e coletiva 2021/2



Calendário
Acadêmico
2º SEMESTRE

Setembro - 23 dias letivos
6 e 7

13 a 17

15

20

Recesso | Feriado - Independência do Brasil

Semana de avaliação da UCPel

Momento da Extensão 

Feriado - Revolução Farroupilha

Agosto - 26 dias letivos
2 a 6

2

9

27

28

Período de entrega dos planos de ensino aos alunos

Início das aulas da graduação EaD - M3 | Início das aulas 2021/2

Início das aulas da pós-graduação stricto sensu

Formatura conjunta interna 2021/1

Término do período de formaturas 2021/1

Outubro - 24 dias letivos
1

7

11** e 12

13

15

18

20

25

26 a 29

Término das aulas da graduação EaD - M3

Aniversário da UCPel

Feriado - Dia do Professor e do Técnico Administrativo em Educação | Feriado – Nossa Senhora Apareci-
da

Início das aulas da graduação EaD - M4

Data-limite para realização da 1ª avaliação

Data-limite para publicação, pelos professores, da 1ª avaliação no SAPU

Data-limite para entrega, pelos professores, das atas e da 1ª avaliação

Início do período para solicitação de ingresso por reopção, aluno temporário, troca de turno, reintegração, 
transferência e portador de diploma de curso superior em 2022/1.

Salão Universitário - 2021

Novembro - 23 dias letivos
1 e 2

3 a 30

12

15

Recesso | Feriado - Finados

Período para solicitação obrigatória de formatura individual e coletiva 2022/1

Data-limite para entrega, pelos alunos, das Atividades Complementares Específicas 2021/2

Feriado - Proclamação da República

Início das aulas da graduação EaD - M2 

Data-limite para publicação, pelos professores, da 1ª avaliação no SAPU

IInício do período para solicitação obrigatória de formatura individual e coletiva 2021/2

Início do período para solicitação de ingresso por reopção, aluno temporário, troca de turno, destranca-
mento, reintegração, transferência e portador de diploma de curso superior em 2021/2.

Data-limite para realização da 1ª avaliação

Data-limite para entrega, pelos professores, das atas e da 1ª avaliação

Término das aulas da graduação EaD - M2

Data-limite para realização da 2ª avaliação, 2ª chamada e avaliação complementar

Término das aulas 2021/1 (graduação e pós-graduação stricto sensu)

Data-limite para transmissão, pelos professores, da média final, frequência e conteúdos; e entrega das 
atas e da 2ª avaliação, 2ª chamada e avaliação complementar

Término do período de ingresso por transferência 2021/2

Início do Período de Formaturas 2021/1

Período de rematrícula e ajustes de matrícula de 2021/2 (graduação e pós-graduação stricto sensu)

Total (111 dias Letivos)

Término do período para solicitação de ingresso por reopção, aluno temporário, troca de turno, reintegra-
ção e portador de diploma de curso superior em 2021/2.

Período de publicação dos planos de ensino no SAPU  | Período de capacitação – PADOC (Programa de 
Aperfeiçoamento Docente)

Recesso - Recesso

Fim do período para solicitação obrigatória de formatura individual e coletiva 2021/2



Calendário
Acadêmico
2º SEMESTRE

Março
25 Formatura conjunta interna 2021/2 – 15h

Janeiro
1º

17

3

Feriado - Confraternização Universal

Início do período de rematrícula e ajustes de matrícula 2022/1

Início do período de Férias Docentes

Fevereiro
2

11

3

Final do Período férias docentes

Fim do período de rematrícula e ajustes de matrícula 2022/1

Início do ano acadêmico 2022

* Possibilidade de atividade de capacitação e planejamento institucional.

** Concessão condicionada à Convenção Coletiva de Trabalho.

Total (105 dias Letivos)

TOTAL GERAL (216 DIAS LETIVOS)

Dezembro - 9 dias letivos
3

13

15 e 16

23

10

14

16 e 17

24 a 31

Término das aulas da graduação EaD - M4

Data-limite para realização da 2ª avaliação, 2ª chamada e avaliação complementar

Rematrícula 5º ano curso de Medicina

Término do ano acadêmico 2021

Término das aulas 2021/2

Data-limite para transmissão, pelos professores, da média final, frequência e conteúdos, e entrega das 
atas e da 2ª avaliação, 2ª chamada e avaliação complementar

Rematrícula 5º ano do curso de Medicina

Semana Natalina – Recesso (ressalvados os serviços essenciais)

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Até 5 de Agosto
Até 8 de Setembro

25/08
27/09

Até 6 de Outubro
Até 4 de Novembro
Até 1 de Dezembro

26/10
24/11
16/12

2022

Entrada de Processos Reuniões


