
*Calendário sujeito a alterações

02 e 03 - Semana Pedagógica dos Professores.
07 - Início do período letivo 2022.1.
11 - Prazo final para ajuste de matrícula (inclusão ou 
exclusão de disciplinas).
11 - Prazo final para solicitação de reabertura de matrícula, 
transferência interna de curso/turno/modalidade e crachás 
para estágio obrigatório.
16 e 17 - Colação de grau 2021.2.
12 e 19 - Complementação da aula. 
26 à 01/03 - Feriado Carnaval

F
E

V

01 - Feriado Nacional - Confraternização Universal.
03 a 12 - Pagamento da rematrícula 2022.1.
03 - Prazo inicial para solicitação de reabertura de matrícula 
(reingresso).
10 - Prazo inicial para solicitação de transferência interna de 
curso/turno/modalidade e externa.
17 - Prazo inicial para solicitação de trancamento total 
(matrícula) ou parcial (disciplina)  e  crachás para estágio 
obrigatório. 
17 a 21 - Rematrícula Acadêmica 2022.1 (online).

JA
N

02 - Feriado Nacional – 4ª feira de Cinzas.
05 e 12 - Complementação de aula.
06 - Dia de Maracanaú - Feriado Municipal  (somente em 
Maracanaú).
07 a 16 - Pesquisa CPA Ingressantes e Egressos 2022.1.
07 a 14 - Solicitação de colação de grau especial 2021.2 e 
inclusão de atividade complementar.
09 - Prazo final para registro da frequência de Fevereiro.
18 - Prazo final para solicitação de trancamento total 
(matrícula) ou parcial (disciplina). Feriado 
19 - Feriado Estadual - São José.
25 - Feriado Estadual – Carta Magna do Ceará – Abolição.
28 a 08/04 - Aplicação de AP1 presencial das disciplinas em 
EaD.
31 - Colação de Grau especial 2021.2.

M
A

R

01 - Prazo inicial para solicitação de inclusão de atividade 
complementar.
06 a 12 - Aplicação de AP1.
14 a 16 - Feriado Nacional – Semana Santa.
09, 23  e 30 - Complementação de aulas.
13 - Prazo final para registro da frequência de Março.
25 - Prazo final para registro e divulgação das notas e 
entrega de mapas da AP1.
21 - Feriado Nacional – Tiradentes.
25 a 13/05 - Avaliação Docentes 2022.1 - CPA.
29 - Prazo final para solicitação de inclusão de Atividade 
Complementar.

A
B

R

01 - Feriado Nacional – Dia do Trabalhador.
07, 21 e 28 - Complementação da aula.
09 a 27 - Solicitação  de aproveitamento de estudos 
(alunos veteranos) para 2022.2.
12 - Prazo final para registro da frequência de abril.
16 a 27 - Solicitação de Colação de Grau 2022.1.
23 a 03/06 - Aplicação de AP2 presencial das disciplinas 
em EaD.

M
A

I

01 a 07 - Aplicação de AP2.
01 a 09 - Solicitação de avaliação substitutiva.
04 e 11 -Complementação da aula.
09 - Prazo final para registro da frequência de maio.
13 - Feriado Municipal – Santo Antônio (Somente em 
Maracanaú).
13 à 17 - Aplicação da avaliação substitutiva.
16 - Feriado Nacional – Corpus Christi.
17 - Último dia letivo.
20 - Prazo final para registro e divulgação das notas de 
AP2 e da avaliação substitutiva.
22 a 28 - Aplicação de AF.
30 - Prazo final para registro das notas de AF, da frequência
de junho e entrega dos mapas de notas de AP2, avaliação
substitutiva e AF.

JU
N
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*Calendário sujeito a alterações

03 e 04 - Semana Pedagógica dos Professores.
08 - Início do período letivo 2022.2
11 - Feriado (Dia do Estudante).
12 - Data final para ajuste de matrícula (inclusão ou 
exclusão de disciplinas).
13, 20 e 27 - Complementação de aulas.
15 - Feriado Municipal de Fortaleza (Nossa Senhora da 
Assunção - Padroeira de Fortaleza).
23 - Colação de Grau 2022.1.
24 a 31 - Solicitação de Colação de Grau Especial 2022.1 e 
inclusão de atividade complementar para alunos 
formandos.

A
G

O

01 a 12 - Pagamento da matrícula para o semestre 2022.2.
4 a 13/08 - Solicitação de transferência interna de curso/turno e 
reingresso para 2022.2.
18 - Início do período para solicitação de trancamento de 
matrícula e transferência externa.
18 a 22 - Rematrícula Acadêmica 2022.2 (online).
18 a 12/08 - Solicitação de crachás para estágio obrigatório 
(exigência do campo de estágio).

JU
L

01 - Início do período para solicitação de inclusão de 
atividade complementar.
03, 10, 17 e 24 - Complementação de aulas. 
06 - Data final para registro da frequência de agosto.
07 - Feriado Nacional (Independência do Brasil). 
08 a 26 - Realização da pesquisa da CPA (Comissão Própria 
de Avaliação) com egressos e ingressantes 2022.2.
16 - Data final para solicitar trancamento de matrícula ou 
trancamento de disciplina.
19 a 30 - Aplicação de AP1 das disciplinas em EAD.
27 - Colação de Grau Especial 2022.1.
28 a 04/10 - Aplicação de AP1 das disciplinas presenciais.

S
E

T

01, 08, 22 e 29 - Complementação de aulas.
04 - Feriado Municipal de Cascavel (São Francisco).
11 - Data final para registro da frequência de setembro.
12 - Feriado Nacional (Nossa Senhora Aparecida - 
Padroeira do Brasil).
13 - Data final para registro e divulgação das notas de AP1.
14 - Data final para entrega dos mapas de notas da AP1.
15 - Feriado (Dia do Professor). 
17 - Feriado Municipal de Cascavel (Aniversário da cidade).
17 a 19/11 - Realização da pesquisa da CPA (Comissão 
Própria de Avaliação) sobre corpo discente, docente e 
técnico-administrativo. 
28 - Data final para solicitação de inclusão de atividade 
complementar.

O
U

T
02 - Feriado Nacional (Dia de Finados).
05, 12, 19 e 26 - Complementação de aulas.
07 - Data final para registro da frequência de outubro.
07 a 11 - CONEXÃO Unifametro.
07 a 18 - Aplicação de AP2 das disciplinas em EAD.
07 a 30 - Solicitação de aproveitamento de estudos para 
2023.1 (alunos veteranos).
15 - Feriado Nacional (Proclamação da República). 
16 a 22 - Aplicação de AP2 das disciplinas presenciais.
16 a 23 - Solicitação de avaliação substitutiva.
16 a 30 - Solicitação de Colação de Grau 2022.2.
24 - Data final para registro das notas de AP2.
28 a 02/12 - Aplicação da avaliação substitutiva das 
disciplinas em EAD.

N
O

V

03 - Complementação de aulas.
05 a 09 - Aplicação da avaliação substitutiva das 
disciplinas presenciais.
08 - Data final para registro da frequência de novembro.
08 - Feriado Municipal de Cascavel (Imaculada 
Conceição).
09 - Último dia letivo.
12 - Data final para registro das notas da avaliação 
substitutiva, entrega dos mapas das notas da AP2 e da 
avaliação substitutiva.
12 a 16 - Aplicação de AF das disciplinas em EAD.
14 a 20 - Aplicação de AF das disciplinas presenciais.
22 - Data final para registro das notas da AF, da frequência 
de dezembro e entrega dos mapas das notas da AF.
23 - Recesso de fim de ano.

D
E

Z
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