
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
 

RESOLUÇÃO CONSUNI N.o 60, DE 17 DE FEVEREIRO DE  2022 

 

Aprova o Calendário Universitário dos Períodos 
Letivos 2021.2 (dois mil e vinte e um ponto dois) e 
2022.1 (dois mil e vinte e dois ponto um) do Curso de 
Medicina do Campus Barbalha da Universidade 
Federal do Cariri - UFCA. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI, no 
uso da competência que lhe confere o Decreto Presidencial de 31 de maio de 2019, publicado no Diário 
Oficial da União no dia 3 de junho de 2019, seção 2, página 1, combinado com o inciso II, do art. 24, do 
Estatuto em vigor da Universidade Federal do Cariri - UFCA e o art. 7º, inciso XVI, do Regimento Interno 
do Conselho Universitário da UFCA; 

Considerando o que deliberou o Conselho Universitário - Consuni, em sua Trigésima 
Reunião Ordinária, em 17 de fevereiro de 2022; 

Considerando a documentação constante nos autos do Processo n. 23507.000392/2022-
34, resolve: 

Art. 1º  Aprovar o Calendário Universitário dos Períodos Letivos 2021.2 (dois mil e vinte e 
um ponto dois) e 2022.1 (dois mil e vinte e dois ponto um) do curso de Medicina do Campus Barbalha da 
Universidade Federal do Cariri – UFCA, na forma do anexo a esta resolução.  

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

 

Documento Assinado Digitalmente 
RICARDO LUIZ LANGE NESS 

Presidente do Conselho Universitário 

 



Calendário Universitário 

 

Períodos Letivos 2021.2 e 2022.1 

(Campus de Barbalha – Curso de Medicina) 

 
 

 

JANEIRO 2022 

01 Feriado Nacional – Confraternização Universal 

 

FEVEREIRO 2022 

21/02 a 04/03 
Período de requerimento de matrícula para aluno especial ordinário, em 
mobilidade acadêmica e em complementação de estudos para 2021.2 para o 
Curso de Medicina 

28 Segunda de carnaval – Ponto Facultativo 

 

MARÇO 2022 

 

01 Terça de carnaval – Ponto Facultativo 

02 Quarta-feira de Cinzas – Ponto Facultativo até as 14 horas 

04 
TÉRMINO do período de requerimento de matrícula para aluno especial 
ordinário, em mobilidade acadêmica e em complementação de estudos para 
2021.2 para o Curso de Medicina 

19 Dia de São José - Recesso Escolar e Administrativo 

25 Feriado Estadual – Data Magna do Ceará 

31 
Divulgação de Edital com critérios de ingresso nos cursos de graduação da UFCA 
para 2023 

 



ABRIL 2022 

04 a 12 
Período de cadastro dos planos de matrícula para estudantes ingressantes 
2021.2 

05 
Início do período de férias docentes do ano civil 2022 – 1° Período – Campus de 
Barbalha 

12 INÍCIO da vigência do semestre 2021.2 no SIGAA 

12 
INÍCIO do período de matrícula em atividades acadêmicas que não prevêem aulas 

pela Coordenação de curso, para o período letivo 2021.2 

12 
Mudança do status para “Ativo” de estudantes em mobilidade, suspensos por 
trancamento total e suspenso aguardando retorno 

12 a 29 
Período de requerimento para o exercício do direito de guarda religiosa, 
recolhimento ou similares, a ser protocolado, pelo discente, na Coordenação do 
Curso 

13 a 18 Período de Matrícula Regular 2021.2 para estudantes veteranos no SIGAA 

14 Quinta-feira Santa – Recesso Escolar e Administrativo 

15 Feriado Nacional – Paixão de Cristo 

19 e 20 Ajuste oferta de turmas 2021.2 (Diretorias de Unidades Acadêmicas) 

21 Feriado Nacional – Tiradentes 

22 Processamento da Matrícula Regular 2021.2 

25 a 27 Ajuste de Matrícula 2021.2 para alunos veteranos no SIGAA 

28 e 29 Ajuste de oferta de turmas 2021.2 (Diretorias de Unidades Acadêmicas) 

 

MAIO 2022 

01 Feriado Nacional – Dia do Trabalho 

02 e 03 Processamento do Ajuste de Matrícula 2021.2 

04 a 23 Período de Matrícula em Tempo Real 2021.2 para alunos veteranos 

04 a 23 Período de Matrícula Irrestrita 2021.2 - exclusivo para a Coordenação de Curso 

05 
Divulgação do Edital relativo à ocupação de vagas ociosas via processo seletivo 
para Transferência de outras I.E.S. e Admissão de graduados para 2022.1 

05 
Divulgação do Edital relativo à ocupação de vagas ociosas via processo seletivo 
de Mudança de Curso para 2022.1 

08 
Final do período de férias docentes do ano civil 2022 – 1° Período – Campus de 
Barbalha 

09 Início das Aulas do Período Letivo 2021.2 – Curso de Medicina 

09/05 a 29/07 Período de trancamento total de programa referente a 2021.2 

09/05 a 15/07 
Período de solicitação de restabelecimento de vínculo para 2022.1 - Curso de 
Medicina 

09 
INÍCIO do período de consolidação de atividades acadêmicas referentes ao 
período letivo 2021.2 

16 
Envio de advertência sobre risco de bloqueio para estudantes sem matrícula em 
componentes curriculares em 2021.2 

 



JUNHO 2022 

06 Aniversário da UFCA 

06 
Recesso Escolar e Administrativo em Barbalha – Pau da Bandeira (sujeito a 
alteração) 

13 Feriado Municipal em Barbalha – Dia do Padroeiro 

16 Corpus Christi – Ponto Facultativo 

20/06 a 08/07 Período de requerimento de turma de férias para 2021.4 pelos estudantes 

20/06 a 15/07 
Período de demanda de turmas regulares para 2022.1 pela coordenação de 
curso de graduação 

27/06 a 08/07 
Período de requerimento de matrícula para aluno especial ordinário, em 
mobilidade acadêmica e em complementação de estudos para 2022.1 para o 
Curso de Medicina 

 

JULHO 2022 

08 
TÉRMINO do período de requerimento de turma de férias para 2021.4 pelos 
estudantes 

08 
TÉRMINO do período de requerimento de matrícula para aluno especial 
ordinário, em mobilidade acadêmica e em complementação de estudos para 
2022.1 para o Curso de Medicina 

11 a 22 Período de demanda de turmas de férias para 2021.4 pela Coordenação de Curso 

15 
TÉRMINO do período de demanda de turmas regulares para 2022.1 pela 
coordenação de curso de graduação 

15 
TÉRMINO do período de solicitação de restabelecimento de vínculo para 2022.1 
- Curso de Medicina 

18/07 a 19/08 Período de oferta de turmas regulares para 2022.1 pela Unidade Acadêmica 

25/07 a 05/08 Período de oferta de turmas de férias para 2021.4 pela Unidade Acadêmica 

29 TÉRMINO do período de trancamento total de programa referente a 2021.2 

29 
TÉRMINO do período de matrícula em atividades acadêmicas para o período 
letivo 2021.2, para estudantes sem matrícula em outros componentes 
curriculares 

 

AGOSTO 2022 

01 e 02 
Processamento de suspensão por bloqueio em decorrência de abandono de 
curso em 2021.2 

01 a 02 
Período de notificação de cancelamento de estudantes por número de períodos 
letivos suspensos ou com reincidência por abandono após assinatura de Termo 
de Ciência e Compromisso 

03 a 10 
Período de recurso pelos estudantes notificados contra o cancelamento por 
número de períodos letivos suspensos ou com reincidência após assinatura de 
Termo de Ciência e Compromisso, a ser protocolado na coordenação do curso 

05 
TÉRMINO do período de oferta de turmas de férias para 2021.4 pela Unidade 
Acadêmica 



08 a 12 Matrícula em Turmas de Férias 2021.4 

11 Dia do Estudante 

11 e 12 

Prazo máximo para a coordenação de curso encaminhar à PROGRAD os recursos 
interpostos pelos estudantes notificados contra o cancelamento por número de 
períodos letivos suspensos ou com reincidência após assinatura de Termo de 
Ciência e Compromisso 

15 e 16 Processamento de Matrícula em Turma de Férias 2021.4 

15 a 27 
Período de consolidação parcial das sínteses de notas e frequências de turmas 
2021.2 

15/08 a 05/09 

Período de julgamento, pela Câmara Acadêmica, dos recursos apresentados 
pelos estudantes notificados contra o cancelamento por número de períodos 
letivos suspensos ou com reincidência após assinatura de Termo de Ciência e 
Compromisso 

17 Feriado Municipal em Barbalha – Aniversário da Cidade 

17 a 29 Matrícula em Tempo Real em Turmas de Férias 2021.4 

19 
TÉRMINO do período de oferta de turmas regulares para 2022.1 pela Unidade 
Acadêmica 

26 
TÉRMINO do período de matrícula em atividades acadêmicas para o período 
letivo 2021.2, para estudantes que possuem matrícula em outros componentes 
curriculares 

26 
Prazo máximo para o trancamento parcial de matrícula em atividades 
acadêmicas que não preveem aulas para estudantes que possuem matrícula em 
outros componentes curriculares, referentes ao período letivo 2021.2 

27 Término das Aulas do Período Letivo 2021.2 – Curso de Medicina 

29/08 a 02/09 Período de Avaliações Finais do Semestre 2021.2 

29/08 a 04/09 
Período de consolidação final das sínteses de notas e frequências de turmas 
2021.2 

29/08 a 06/09 
Período de cadastro dos planos de matrícula para estudantes ingressantes 
2022.1 

29/08 a 16/09 Período Especial de Férias 2021.4 

30 
Início do período de férias docentes do ano civil 2022 – 2° Período – Campus de 
Barbalha 

 

SETEMBRO 2022 

02 TÉRMINO do período de Avaliações Finais do Semestre 2021.2 

04 
TÉRMINO do período de consolidação final das sínteses de notas e frequências 
de turmas 2021.2 

04 
TÉRMINO do período de consolidação de atividades acadêmicas referentes ao 
período letivo 2021.2 

05 
Recálculo de índices acadêmicos de estudantes e mudança status de estudantes 
formados 

05 

TÉRMINO do período de julgamento, pela Câmara Acadêmica, dos recursos 
apresentados pelos estudantes notificados contra o cancelamento por número 
de períodos letivos suspensos ou com reincidência após assinatura de Termo de 
Ciência e Compromisso 



05 
Processamento de suspensão por bloqueio em decorrência do critério de 
assiduidade em 2021.2 

05 
Período de notificação de cancelamento de estudantes por decurso de prazo 
máximo em 2021.2 ou com reincidência em critério de assiduidade após 
assinatura de Termo de Ciência e Compromisso 

06 

Processamento de cancelamento de estudantes por número de períodos letivos 
suspensos ou com reincidência por abandono após assinatura de Termo de 
Ciência e Compromisso que não apresentaram recurso ou com recurso 
indeferido 

06 
TÉRMINO do período de cadastro dos planos de matrícula para estudantes 
ingressantes 2022.1 

06 INÍCIO da vigência do semestre 2022.1 no SIGAA 

06 
INÍCIO do período de matrícula em atividades acadêmicas para o período letivo 
2022.1 

06 
Mudança do status para “Ativo” de estudantes em mobilidade, suspensos por 
trancamento total e suspenso aguardando retorno 

06 a 08 Período de matrícula regular 2022.1 para alunos veteranos 

06 a 12 
Período de recurso pelos estudantes notificados contra o cancelamento por 
decurso de prazo máximo em 2021.2 ou com reincidência após assinatura de 
Termo de Ciência e Compromisso, a ser protocolado na coordenação do curso 

07 Feriado Nacional – Independência do Brasil 

08 a 15 
Período de requerimento para o exercício do direito de guarda religiosa, 
recolhimento ou similares, a ser protocolado, pelo discente, na Coordenação do 
Curso 

09 Ajuste de oferta de turmas 2022.1 (Diretoria da Unidade Acadêmica) 

12 Processamento da matrícula regular 2022.1 

13 

Prazo máximo para as coordenações de curso encaminharem à PROGRAD os 
recursos interpostos pelos estudantes notificados contra o cancelamento por 
decurso de prazo máximo em 2021.2 ou com reincidência após assinatura de 
Termo de Ciência e Compromisso 

13 e 14 Ajuste de Matrícula 2022.1 para alunos veteranos 

14 a 23 

Período de julgamento, pela Câmara Acadêmica, dos recursos apresentados 
pelos estudantes notificados contra o cancelamento por decurso de prazo 
máximo em 2021.2 ou com reincidência após assinatura de Termo de Ciência e 
Compromisso 

15 Ajuste de oferta de turmas 2022.1 (Diretoria da Unidade Acadêmica) 

16 Processamento do Ajuste de Matrícula 2022.1 

16 Término do Período Especial de Férias 2021.4 

17 
TÉRMINO do período de consolidação final das sínteses de notas e frequências 
das turmas ofertadas no período especial de férias 2021.4 

17/09 a 03/10 Período de Matrícula em Tempo Real 2022.1 para alunos veteranos 

17/09 a 03/10 Período de Matrícula Irrestrita 2022.1 - exclusivo para a Coordenação de Curso 

18 
Final do período de férias docentes do ano civil 2022 – 2° Período – Campus de 
Barbalha 

19 Início das Aulas do Período Letivo 2022.1 – Curso de Medicina 

19 
INÍCIO do período de consolidação de atividades acadêmicas referentes ao 
período letivo 2022.1 

19/09 a 18/11 
Período de solicitação de restabelecimento de vínculo para 2022.2 – Curso de 
Medicina 



19/09 a 12/12 Período de trancamento total de programa referente ao período 2022.1 

26 
Envio de advertência sobre risco de bloqueio para estudantes sem matrícula em 
componentes curriculares em 2022.1 

26 

Processamento de cancelamento de estudantes por decurso de prazo máximo, 
em 2022.1, ou com reincidência em critério de assiduidade após assinatura de 
Termo de Ciência e Compromisso que não apresentaram recurso ou com recurso 
indeferido, mesmo na existência de matrícula no período vigente 

 

OUTUBRO 2022 

03 
TÉRMINO do período de Matrícula em Tempo Real 2022.1 para alunos 
veteranos 

03 
TÉRMINO do período de Matrícula Irrestrita 2022.1 - exclusivo para a 
Coordenação de Curso 

06 
Divulgação do Edital relativo à ocupação de vagas ociosas via processo 
seletivo para Transferência de outras I.E.S. e Admissão de Graduados para 
2022.2 

06 
Divulgação do Edital relativo à ocupação de vagas ociosas via processo 
seletivo para Mudança de Curso para 2022.2 

12 Feriado Nacional – Dia de Nossa Senhora Aparecida 

15 Dia do Professor - Recesso Escolar e Administrativo 

28 Dia do Servidor Público – Ponto Facultativo 

 

NOVEMBRO 2022 

02 Feriado Nacional – Dia de Finados 

14/11 a 05/12 Período de requerimento de turma de férias para 2022.3 pelos estudantes 

14/11 a 16/12* 
Período de demanda de turmas regulares para 2022.2 pela coordenação de 
curso de graduação 

15 Feriado Nacional – Proclamação da República 

18 
TÉRMINO do período de solicitação de restabelecimento de vínculo para 
2022.2 - Cursos de Medicina 

28/11 a 12/12 
Período de requerimento de matrícula para aluno especial ordinário, em 
mobilidade acadêmica e em complementação de estudos para 2022.2 para o 
Curso de Medicina 

* Data sujeita a alteração a depender do início do período letivo 2022.2. 

 

DEZEMBRO 2022 

05 
TÉRMINO do período de requerimento de turma de férias para 2022.3 pelos 
estudantes 

06 a 20 Período de demanda de turmas de férias para 2022.3 pela Coordenação de Curso 

08 Feriado Municipal em Barbalha – Imaculada Conceição 



12 
TÉRMINO do período de trancamento total de programa referente ao período 
2022.1 

12 
TÉRMINO do período de matrícula em atividades acadêmicas para o período 
letivo 2022.1, para estudantes sem matrícula em outros componentes 
curriculares 

12 
TÉRMINO do período de requerimento de matrícula para aluno especial 
ordinário, em mobilidade acadêmica e em complementação de estudos para 
2022.2 para o Curso de Medicina 

13 a 15 
Processamento de suspensão por bloqueio em decorrência de abandono de 
curso em 2022.1 

13 a 15 
Período de notificação de cancelamento de estudantes por número de períodos letivos 
suspensos ou com reincidência por abandono após assinatura de Termo de Ciência e 
Compromisso 

16* 
TÉRMINO do período de demanda de turmas regulares para 2022.2 pela 
coordenação de curso de graduação 

16 a 23 
Período de recurso pelos estudantes notificados contra o cancelamento por 
número de períodos letivos suspensos ou com reincidência após assinatura de 
Termo de Ciência e Compromisso, a ser protocolado na coordenação do curso 

19/12 a 
20/01/2023* 

Período de oferta de turmas regulares para 2022.2 pela Unidade Acadêmica 

21/12 a 
13/01/2023 

Período de oferta de turmas de férias para 2022.3 pela Unidade Acadêmica 

24 a 31 Recesso Final de Ano 

25 Feriado Nacional - Natal 

* Data sujeita a alteração a depender do início do período letivo 2022.2. 

 

JANEIRO 2023 

01 Feriado Nacional – Confraternização Universal 

02 a 08 Recesso Acadêmico 

09 e 10 

Prazo máximo para as coordenações de curso encaminharem à PROGRAD os 
recursos interpostos pelos estudantes notificados contra o cancelamento por 
número de períodos letivos suspensos ou com reincidência após assinatura de 
Termo de Ciência e Compromisso 

11/01 a 03/02 

Período de julgamento, pela Câmara Acadêmica, dos recursos apresentados 
pelos estudantes notificados contra o cancelamento por número de períodos 
letivos suspensos ou com reincidência após assinatura de Termo de Ciência e 
Compromisso 

13 
TÉRMINO do período de oferta de turmas de férias para 2022.3 pela Unidade 
Acadêmica 

16 a 23 Matrícula em Turmas de Férias 2022.3 

20* 
TÉRMINO do período de oferta de turmas regulares para 2022.2 pela Unidade 
Acadêmica 

23/01 a 04/02 
Período de consolidação parcial das sínteses de notas e frequências de turmas 
2022.1 

24 e 25 Processamento de Matrícula em Turmas de Férias 2022.3 

26/01 a 06/02 Matrícula em Tempo Real em Turmas de Férias 2022.3 

* Data sujeita a alteração a depender do início do período letivo 2022.2. 



FEVEREIRO 2023 

03 

TÉRMINO do período de julgamento, pela Câmara Acadêmica, dos recursos 
apresentados pelos estudantes notificados contra o cancelamento por número 
de períodos letivos suspensos ou com reincidência após assinatura de Termo de 
Ciência e Compromisso 

03 
Prazo máximo para o trancamento parcial de matrícula em atividades 
acadêmicas que não preveem aulas para estudantes que possuem matrícula em 
outros componentes curriculares, referentes ao período letivo 2022.1 

03 
TÉRMINO do período de matrícula em atividades acadêmicas para o período 
letivo 2022.1, para estudantes que possuem matrícula em outros componentes 
curriculares 

04 
TÉRMINO do período de consolidação parcial das sínteses de notas e frequências 
de turmas 2022.1 

04 Término das Aulas do Período Letivo 2022.1 – Curso de Medicina 

06 TÉRMINO da Matrícula em Tempo Real em Turmas de Férias 2022.3 

06 INÍCIO do período especial de férias 2022.3 

06 e 07 

Processamento de cancelamento de estudantes por número de períodos letivos 
suspensos ou com reincidência por abandono após assinatura de Termo de 
Ciência e Compromisso que não apresentaram recurso ou com recurso 
indeferido 

06 a 10 Período de Avaliações Finais do Semestre 2022.1 

06 a 12 
Período de consolidação final das sínteses de notas e frequências de turmas 
2022.1 

13 
Recálculo de índices acadêmicos de estudantes e mudança status de estudantes 
formados 

13 e 14 
Processamento de suspensão por bloqueio em decorrência do critério de 
assiduidade em 2022.1 

13 e 14 
Período de notificação de cancelamento de estudantes por decurso de prazo 
máximo em 2022.1 ou com reincidência em critério de assiduidade após 
assinatura de Termo de Ciência e Compromisso 

15 a 24* 

Período de recurso pelos estudantes notificados contra o cancelamento por decurso de 

prazo máximo em 2022.1 ou com reincidência após assinatura de Termo de Ciência e 

Compromisso, a ser protocolado na coordenação do curso 

27* 

Prazo máximo para as coordenações de curso encaminharem à PROGRAD os 
recursos interpostos pelos estudantes notificados contra o cancelamento por decurso 

de prazo máximo em 2022.1 ou com reincidência após assinatura de Termo de Ciência e 

Compromisso 

* Data sujeita a alteração a depender do início do período letivo 2022.2. 

 

MARÇO 2023 

A DEFINIR* 

Período de julgamento, pela Câmara Acadêmica, dos recursos apresentados 
pelos estudantes notificados contra o cancelamento por decurso de prazo máximo em 

2022.1 ou com reincidência após assinatura de Termo de Ciência e Compromisso 



A DEFINIR* 

Processamento de cancelamento de estudantes por decurso de prazo máximo, 
em 2022.1, ou com reincidência em critério de assiduidade após assinatura de 
Termo de Ciência e Compromisso que não apresentaram recurso ou com recurso 
indeferido 

A DEFINIR* 
TÉRMINO do período de consolidação de atividades acadêmicas referentes ao 
período letivo 2022.1 

A DEFINIR* 
TÉRMINO do período de consolidação final das sínteses de notas e frequências 
das turmas ofertadas no período especial de férias 2022.3 

A DEFINIR* TÉRMINO do Período Especial de Férias 2022.3 

* Dependerá da data de início do período letivo 2022.2. 
 

 

 

CONTAGEM DE DIAS LETIVOS 

CAMPUS 2021.2 2022.1 TOTAL 

BARBALHA 92 102 194 

 

 


		2022-02-22T15:56:03-0300
	Brasil
	RICARDO LUIZ LANGE NESS
	Assinador Serpro




