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Assunto: Inclusão de proposta de Calendário Acadêmico e de Calendário de Processo de
Matrículas em Disciplinas da Graduação de 2022 na pauta do ConsEPE.

Prezados,

1. Solicitamos inclusão da proposta de Calendário Acadêmico e de Calendário de Processo de
Matrículas em Disciplinas da Graduação de 2022 na Ordem do Dia da pauta de sessão
extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), a ser realizada em
breve.

2. A proposta foi pautada no Expediente da VII sessão ordinária de 2021 da Comissão de
Graduação, realizada em 12 de agosto. A proponente, servidora Renata Coelho, fez a
apresentação da proposta de Calendário Acadêmico. Explicou que o documento é similar aos
calendários dos anos anteriores, seguindo diretrizes estabelecidas pela Recomendação nº. 14
do ConsEPE. Em discussão, houve o apontamento de um erro quanto à reposição de um
feriado, a qual ensejou ajuste também noutras datas futuras de reposição. Em seguida,
passou-se à apresentação do Calendário de Processo de Matrículas em Disciplinas. Renata
Coelho informou que a proposta trata das datas e etapas de processos administrativos internos,
como alocação, ajuste, trancamento, cancelamento etc. Não houve sugestões de alteração
para essa proposta.

3. Sem mais comentários ou sugestões sobre alterações no texto das propostas, professora
Fernanda Cardoso propôs avançar os dois calendários à Ordem do Dia, devido à urgência de
definição do assunto. A proposta foi secundada e aprovada por unanimidade. Na ordem do Dia,
professora Fernanda Cardoso colocou a proposta dos dois calendários em votação, com a
correção das datas de reposição no calendário acadêmico, sendo aprovada por unanimidade.

4. Por fim, seguindo os trâmites devidos, encaminhamos em anexo a referida proposta e
demais documentos relevantes, para apreciação no ConsEPE.

Atenciosamente,



(Assinado digitalmente em 18/08/2021 17:56)
FERNANDA GRAZIELLA CARDOSO

PRO-REITOR(A) - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE (Titular)
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