
CALENDÁRIO REUNIÕES DO CEP – FAM – 1O SEMESTRE 2022 
 

Fevereiro   

1 Início do Semestre Letivo. 

7 
Data Limite para formandos 2021/2 entregarem estágio e 
atividades complementares (após esta data, somente com 
contratação de DP). 

7 Início das aulas dos calouros. 

7 
Início das aulas das disciplinas online (EAD- 20% e 40%) para 
calouros e veteranos – Plataforma Canvas. 

7 a 11 
Período de ambientação online (EAD – 20% e 40% para 
calouros e veteranos – Plataforma Canvas. 

9 Início das aulas dos veteranos. 

12 
Colação de grau dos formandos 2021/2 – cursos presenciais e 
EAD 100% (FAM Online), conforme regulamento e convocação 
divulgados. 

17 
Reunião Comissão de ética e Pesquisa 
Submissão de Projetos. 

18 

Data – limite do período para solicitação de aproveitamento de 
estudos (veteranos) – Dispensa de disciplinas para o 1º 
semestre de 2022 (requerimento online em que os alunos 
transferidos ou portadores de diplomas solicitam a dispensa 
de uma disciplina anteriormente cursada). 

18 
Data- limite para solicitação de revisão de grade horária – 
veteranos. 

24 
Data final para abertura da solicitação de antecipação 
semestral com desconto de 4% com pagamento até dia 
28/02/2022. 



28 Dia não letivo. 

Março   

1 Feriado – Carnaval. 

2 Dia não letivo. 

2 
Início do Recebimento, Via portal do aluno, das atividades 
complementares e estágio – Matrículas em 2022/1. 

2 a 18 Período de Inscrição do Core Curriculum e Libras. 

2 a 18 Período de Inscrição e entrega de projetos de monitoria. 

3 Reunião Comissão de ética e Pesquisa. 

12 
Colação de Grau formandos 2021/2 – Cursos presenciais e 
EAD 100% (FAM online) conforme regulamento e convocação 
divulgados.  

14 a 18 
Período para solicitação, via portal do aluno, para 
transferência de inscrição no core curriculum online. 

17 Reunião Comissão de ética e Pesquisa. 

18 
Período para solicitação, via portal do aluno, para 
cancelamento de inscrição no core curriculum online e libras. 

18 

Data- limite do período para matrícula, via portal do aluno, em 
adaptação não inseridas na grade horário do semestre (ADAP 
= disciplinas ainda não cursadas de semestre anteriores ao 
qual esteja matriculado). 

18 
Data limite do período para matrículas, via portal do aluno, em 
dependência (DP = disciplinas nas quais o aluno obteve 
reprovação). 



19 
Colação de Grau dos formandos 2021/2 – cursos presenciais e 
EAD 100% (FAM Online) conforme regulamento e convocação 
divulgados.  

21 Início das aulas: Core Curriculum e libras. 

21 Início da vigência do programa de Monitoria. 

25 

Data- limite do período para solicitação de aproveitamento de 
estudos (calouros) – Dispensa de disciplinas para o 1º 
semestre de 2022 (requerimento online em que os alunos 
transferidos ou portadores de diplomas solicitam a dispensa 
de uma disciplina anteriormente cursada).  

28 
Data- limite para solicitação, via Portal do Aluno, de troca de 
curso/ campus/ modalidade (para presencial, EAD ou 
semidigital). 

28 
Data- limite para solicitação de revisão de grade horária – 
Calouros.  

31 

Data limite para solicitação, via portal do aluno, de reabertura 
de matrícula (alunos que estejam com matrícula trancada) e 
pelo CAA para retomada de vínculo (alunos evadidos ou que 
cancelaram a matrícula). 

31 Reunião Comissão de ética e Pesquisa. 

    

Abril   

4 Início do preenchimento do questionário de CPA.  

11 
Data- limite para solicitação, via portal do aluno, de troca de 
campus. 

14 
Reunião Comissão de ética e Pesquisa 
Submissão de Projetos. 



15 Feriado – Paixão de Cristo. 

16 Dia não letivo.  

20 
Término do período para preenchimento do questionário da 
CPA. 

21 Feriado – Tiradentes. 

22 Dia não letivo. 

25 
Data- limite para lançamento de notas da A1 (disciplinas 
presenciais), core curriculum online e atividades das 
disciplinas EAD – 20% e 40% que compõem a avaliação AO1. 

28 Reunião Comissão de ética e Pesquisa. 

29 Divulgação oficial de notas e faltas A1. 

29 
Data- Limite para os alunos requererem trancamento de 
matrícula. 

  
  

Maio   

1 Feriado - Dia Mundial do Trabalho.  

2 

Abertura do período para solicitação, via portal do aluno, de 
aproveitamento de estudos- Dispensa de disciplinas para o 2º 
semestre de 2022 (requerimento em que os alunos 
transferidos ou portadores de diplomas solicitam a dispensa 
de disciplinas anteriormente cursada).  

12 
Reunião Comissão de ética e Pesquisa 
Submissão de Projetos. 



20 
Data – limite para solicitação de cancelamento de matrícula 
2022/1. 

20 
Data limite para solicitação, via portal do aluno, de troca de 
turno (cursos presenciais).  

26 Reunião Comissão de ética e Pesquisa. 

26 a 27 2º congresso de projetos interdisciplinares da FAM. 

27 Encontro de Iniciação Científica – ENIC. 

30 
Início do período para realização da A2 (disciplinas 
presenciais e online) e Core Curriculum/ libras.  

31 Término da Vigência do programa de monitoria. 

    

Junho   

1 a 24 
Período para entrega do relatório final do programa de 
monitoria. 

2 
Reunião Comissão de ética e Pesquisa 
Submissão de Projetos. 

3 
Término do período para realização da A2 (disciplinas 
presenciais e online) e core curriculum/ libras.  

3 
Data-limite para solicitação de revisão da avaliação online 2 –
AO2. 

6 a 10 Período para vista de provas A2 (disciplinas presenciais). 

10 
Data- limite para lançamento de notas da avaliação A2 
(disciplinas presenciais e online). 



13 a 17 
Período para realização da A3 (disciplinas presenciais e 
online) – exceto core curriculum/ libras. 

15 
Reunião Comissão de ética e Pesquisa 
Submissão de Projetos. 

17 
Data- limite para recebimento, via portal do aluno, de 
atividades complementares e estágio – matrícula em 2022/1. 

20 a 24 
Período de vista de provas A3 (disciplinas presenciais e 
online). 

24 
Data- limite para solicitação de aproveitamento de estudos 
(dispensa de disciplinas para o 2º semestre letivo de 2022)- 
solicitação online- somente veteranos.  

27 
Data- limite para lançamento de notas da avaliação A3 
(disciplinas presenciais e online).  

27 
Data- limite para lançamento das notas dos trabalhos de 
conclusão de curso (TCC) e estágio.  

29 Divulgação oficial de notas e faltas.  

30 
Reunião Comissão de ética e Pesquisa 
Submissão de Projetos. 

30 
Data- limite para atualização de prontuário para colação de 
grau – possíveis formandos 2022/1. 

30 
Data- limite para possíveis formandos de 2022/1 entregarem 
atividades complementares e estágio.  

30 
Data- limite  para lançamento de horas das atividades 
complementares – matriculados em 2022/1. 

30 Término do semestre letivo.  

    

Julho * 2022/2   



 

1 a 31 Recesso Escolar. 


