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JANEIRO 

até 08/01 Lançamento de conceitos de 2022.3 

09 a 23 Avaliação de Disciplinas 3º quadrimestre 2022 (*) 

25- 12h a 26- 23h59 Ajuste de Matrículas em Disciplinas - 1º quadrimestre de 2023 

31 Colação de Grau – exclusivo para concluintes até o 2º quadrimestre de 2022 

31 
Prazo máximo - Solicitação de Colação de Grau de fevereiro – exclusivo para concluintes até 

2022.2** 

30 a 31 Solicitação de Matrículas – Alunos Especiais 

(*) Data sugerida em função de customização de sistema, poderá ter alterações. 

(**) Para solicitar Colação de Grau neste período, é necessário ter concluído todas as exigências previstas nos Projetos Pedagógicos dos cursos 

até a finalização do quadrimestre de 2022.2, incluindo-se a validação de atividades complementares e extensionistas. 

 

FEVEREIRO 

6 Início das Aulas - 1º quadrimestre (veteranos) 

6 a 10 
Solicitação de matriculas em Trabalho de Graduação das Engenharias, Trabalho de Conclusão de 
Curso de BRI, BPP e BPT, e Monografia do BCE 

6 a 12 Solicitação de Cancelamento de Disciplinas 

27/02 a 03/03 Solicitações de Aproveitamento de Disciplinas como livre 

07/02 a 03/03 Solicitações de Equivalência de Disciplinas 

15- 13h a 16- 13h Reajuste de Matrículas em Disciplinas - 1º quadrimestre de 2023 

14 a 17 Inscrições para os Cursos de Formação Específica – válida para  2023.2 

27/02 a 05/03 Lançamento de conceitos da recuperação (2022.3) 

28 Colação de Grau – exclusivo para concluintes até o 2º quadrimestre de 2022 

28 
Prazo máximo - Solicitação de Colação de Grau de Março – exclusivo para concluintes até 
2022.3* 

(*) Para solicitar Colação de Grau neste período, é necessário ter concluído todas as exigências previstas nos Projetos Pedagógicos dos cursos até 

a finalização do quadrimestre de 2022.3, incluindo-se a validação de atividades complementares e extensionistas. 

 

MARÇO 

13 a 18 Avaliação de Cursos (*) 

15 a 17 Matrículas para o 2º quadrimestre de 2023 

18 Fim do prazo para Trancamento de matrícula sem justificativa 

31 Colação de Grau – exclusivo para concluintes até o 3º quadrimestre de 2022 

31 
Prazo máximo - Solicitação de Colação de Grau de Abril – exclusivo para concluintes até 

2022.3** 

(*) Data sugerida em função de customização de sistema, poderá ter alterações 

 
(**) Para solicitar Colação de Grau neste período, é necessário ter concluído todas as exigências previstas nos Projetos Pedagógicos dos cursos 

até a finalização do quadrimestre de 2022.3, incluindo-se a validação de atividades complementares e extensionistas. 

 

ABRIL 

10 a 14 Inscrições para Troca de Turno - válida para o 3º quadrimestre de 2023(*) 

28 Colação de Grau – exclusivo para concluintes até o 3º quadrimestre de 2022 

30 
Prazo máximo - Solicitação de Colação de Grau de Maio – exclusivo para concluintes até 

2022.3(**) 

(*) A troca de turno será considerada para fins de classificação, somente a partir do período de solicitação de Matrículas em Disciplinas referente 

ao quadrimestre 2024.1 
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 (**) Para solicitar Colação de Grau neste período, é necessário ter concluído todas as exigências previstas nos Projetos Pedagógicos dos cursos 

até a finalização do quadrimestre de 2022.3, incluindo-se a validação de atividades complementares e extensionistas. 

 

 

MAIO 

08 a 14 Lançamento de conceitos do 1º quadrimestre de 2023 

10 Conclusão do 1º quadrimestre de 2023 

16- 12h a 17- 23h59 Ajuste de Matrículas em Disciplinas - 2º quadrimestre 2023 

18 a 22 Solicitação de Matrículas – Alunos Especiais 

29 Início das Aulas - 2º quadrimestre (ingressantes e veteranos) 

29/05 a 02/06 
Solicitação de matriculas em Trabalho de Graduação das Engenharias, Trabalho de Conclusão 
de Curso de BRI, BPP e BPT, e Monografia do BCE 

30 Colação de Grau – exclusivo para concluintes até o 3º quadrimestre de 2022 

31 
Prazo máximo - Solicitação de Colação de Grau de Junho – exclusivo para concluintes até 

2022.3* 

(*) Para solicitar Colação de Grau neste período, é necessário ter concluído todas as exigências previstas nos Projetos Pedagógicos dos cursos até 

a finalização do quadrimestre de 2022.3, incluindo-se a validação de atividades complementares e extensionistas. 

 

JUNHO 

01 a 11 Avaliação de Disciplinas 1º quadrimestre de 2023(*) 

04 Solicitação de Cancelamento de Disciplinas 

13 a 16 Inscrição para Transferência Externa 

21 a 24 Inscrições para os Cursos de Formação Específica – válida para o 2023.3 

07- 12h a 08- 12h Reajuste de Matrículas em Disciplinas - 2º quadrimestre de 2023 

19/06 a 25/06 Lançamento de conceitos da recuperação (1º quadrimestre de 2023) 

30 Colação de Grau – exclusivo para concluintes até o 3º quadrimestre de 2022 

30 
Prazo máximo - Solicitação de Colação de Grau de Julho – exclusivo para concluintes até 

2023.1** 

(*) Data sugerida em função de customização de sistema, poderá ter alterações 

 

(**) Para solicitar Colação de Grau neste período, é necessário ter concluído todas as exigências previstas nos Projetos Pedagógicos dos cursos 

até a finalização do quadrimestre de 2023.1, incluindo-se a validação de atividades complementares e extensionistas. 

 

JULHO 

04 a 07 Matrículas para o 3º quadrimestre de 2023 

/09 Fim do prazo para trancamento de matrícula sem justificativa 

17 a 21 Solicitações de Aproveitamento de Disciplinas como livre 

17 a 21 Solicitações de Equivalência de Disciplinas 

28 Colação de Grau – exclusivo para concluintes até o 1º quadrimestre de 2023 

31 
Prazo máximo - Solicitação de Colação de Grau de Agosto – exclusivo para concluintes até 

2023.1* 

(*) Para solicitar Colação de Grau neste período, é necessário ter concluído todas as exigências previstas nos Projetos Pedagógicos dos cursos até 

a finalização do quadrimestre de 2023.1, incluindo-se a validação de atividades complementares e extensionistas. 
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AGOSTO 

23 a 31 Lançamento de conceitos do 2º quadrimestre de 2023 

23 Conclusão do 2º quadrimestre de 2023 

29- 12h a 30- 23h59 Ajuste de Matrículas em Disciplinas - 3º quadrimestre 

29 Colação de Grau – exclusivo para concluintes até o 1º quadrimestre de 2023 

31 
Prazo máximo - Solicitação de Colação de Grau de Setembro – exclusivo para concluintes até 

2023.1* 

(*) Para solicitar Colação de Grau neste período, é necessário ter concluído todas as exigências previstas nos Projetos Pedagógicos dos cursos até 

a finalização do quadrimestre de 2023.1, incluindo-se a validação de atividades complementares e extensionistas 

 

SETEMBRO 

04 a 05 Solicitação de Matrículas – Alunos Especiais 

18 Início das Aulas - 3º quadrimestre de 2023 

18 a 22 
Solicitação de matriculas em Trabalho de Graduação das Engenharias, Trabalho de Conclusão de 
Curso de BRI, BPP e BPT, e Monografia do BCE 

18 a 30 Avaliação de Disciplinas 2º quadrimestre 2023 (*) 

24 Fim do prazo para Cancelamento de Disciplinas 

25 a 29 Solicitações de Aproveitamento de Disciplinas como livre 

25 a 29 Solicitações de Equivalência de Disciplinas 

27- 12h a 28- 12h Reajuste de Matrículas em Disciplinas - 3º quadrimestre de 2023 

29 Colação de Grau – exclusivo para concluintes até o 1º quadrimestre de 2023 

30 
Prazo máximo - Solicitação de Colação de Grau de Outubro – exclusivo para concluintes até 

2023.1** 

(*) Data sugerida em função de customização de sistema, poderá ter alterações 

 

(**) Para solicitar Colação de Grau neste período, é necessário ter concluído todas as exigências previstas nos Projetos Pedagógicos dos cursos 

até a finalização do quadrimestre de 2023.1, incluindo-se a validação de atividades complementares e extensionistas. 

 

OUTUBRO 

11 a 15 Inscrições para os Cursos de Formação Específica – válida para o 1º quadrimestre de 2024 

09 a 15 Lançamento de conceitos da recuperação (2º quadrimestre de 2023) 

20 a 23 Inscrições para Troca de Curso de Ingresso - válida para o 1º quadrimestre de 2024(*) 

29 Fim do prazo para trancamento de matrícula sem justificativa 

31 Colação de Grau – exclusivo para concluintes até o 1º quadrimestre de 2023 

31 
Prazo máximo - Solicitação de Colação de Grau de Novembro – exclusivo para concluintes até 

2023.2** 

(*) A troca de curso será considerada para fins de classificação, somente a partir do período de solicitação de Matrículas em Disciplinas referente 

ao quadrimestre 2024.2 

 

(**) Para solicitar Colação de Grau neste período, é necessário ter concluído todas as exigências previstas nos Projetos Pedagógicos dos cursos 

até a finalização do quadrimestre de 2023.2, incluindo-se a validação de atividades complementares e extensionistas. 
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NOVEMBRO 

16 a 18 Matrículas para o 1º quadrimestre de 2024  

28 Colação de Grau – exclusivo para concluintes até o 2º quadrimestre de 2023* 

(*) Para solicitar Colação de Grau neste período, é necessário ter concluído todas as exigências previstas nos Projetos Pedagógicos dos cursos até 

a finalização do quadrimestre de 2023.2, incluindo-se a validação de atividades complementares e extensionistas. 

 

DEZEMBRO (*) 

20 Conclusão do 3º quadrimestre de 2023 

21/12 a 07/01/2024 Lançamento de conceitos do 3º quadrimestre de 2023 

31/12 
Prazo máximo - Solicitação de Colação de Grau de Janeiro/2024 – exclusivo para concluintes até 

2023.2** 

(*) Não haverá Colação de Grau em dezembro de 2023, em função do recesso.  

(**) Para solicitar Colação de Grau neste período, é necessário ter concluído todas as exigências previstas nos Projetos Pedagógicos dos cursos 

até a finalização do quadrimestre de 2023.2, incluindo-se a validação de atividades complementares e extensionistas. 

 

JANEIRO/2024 

15 a 28 Avaliação de Disciplinas 3º quadrimestre 2023 (*) 

18- 12h a 19- 23h59 Ajuste de Matrículas em Disciplinas - 1º quadrimestre de 2024 (*) 

30 Colação de Grau – exclusivo para concluintes até o 2º quadrimestre de 2023** 

(*) Data sugerida em função de customização de sistema, poderá ter alterações 
(**) Para solicitar Colação de Grau neste período, é necessário ter concluído todas as exigências previstas nos Projetos Pedagógicos dos cursos 
até a finalização do quadrimestre de 2023.2, incluindo-se a validação de atividades complementares e extensionistas. 
 


