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Anexo 1 

   PERÍODO 2021.1 2021.2 

ATIVIDADE 
15 semanas + 
21 dias férias 

15 semanas + 
30 dias férias 

Período para oferta de 
disciplinas (via SIE) e 
tramitação para matrícula 

10 de maio até 
8 de junho de 2021 

06 de setembro até 19 de 
outubro 

Início de estágios curriculares 
obrigatórios 

07 de junho de 2021 18 de outubro de 2021 

Período de ambientação às 
atividades de ensino- 
aprendizagem por meios 
digitais  

07 a 12 de junho de 2021 18 a 23 de outubro de 2021 

Período de solicitação de 
matrícula (via Portal do Aluno) 

09 a 14 de junho de 2021 20 a 25 de outubro de 2021 

Processamento das Solicitações 
de Disciplina 

15 a 16 de junho de 2021 26 a 27 de outubro de 2021 

Início das atividades letivas do 
calendário (Graduação) 

21 de junho de 2021      01 de novembro de 2021 

Prazo para trancamento geral 
do curso  

21 de junho até 
02 de outubro de 2021 

01 de novembro de 2021 até 
26 de fevereiro de 2022 

Prazo para inclusão de 
disciplina pelo portal do aluno 

17 a 27 de junho de 2021 
     28 de outubro a 07 de 

novembro de 2021 

Período de processamento das 
inclusões 

28 e 29 de junho 08 e 09 de novembro 

Ajuste da inclusão de 
disciplinas pela coordenação de 
curso 

30 de junho até 14 de julho 
de 2021 

10 a 24 de novembro de 2021 

Prazo para exclusão de 
disciplina junto a coordenação 
(secretaria) de curso 

21 de junho até 
02 de outubro de 2021 

01 de novembro de 2021 até 
26 de fevereiro de 2022 

Recepção Unificada de 
Ingressantes da UNIRIO 

30 de junho de 2021 18 de novembro de 2021 

Recesso Final de Ano NSA 
20 de dezembro de 2021 até 

02 de janeiro de 2022 

Período de Provas Finais  
27 de setembro até 

02 de outubro de 2021 
21 de fevereiro até 

26 de fevereiro de 2022 

Término das atividades 
acadêmicas e letivas do 
calendário (Graduação) 

02 de outubro de 2021 26 de fevereiro de 2022 

Período para lançamento de 
notas via Portal do Professor 

05 de outubro até 
10 de outubro de 2021 

     28 de fevereiro até 
12 de março de 2022 

Recesso  
11 de outubro até  

1 de novembro de 2021 
14 de março a 13 de abril de 

2022 
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