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Calendário Acadêmico 2021.1 
 

EVENTOS DATAS 

MARÇO - 2021  

- Matrícula – SisAcadPG 

- Entrega da ficha de matrícula assinada pelo(a) orientado(a) (via Plataforma AVA) 

- Entrega dos relatórios do Estágio Docência * (via Plataforma AVA) 

- Entrega dos relatórios e frequência dos bolsistas CAPES e FUNCAP (via Plataforma AVA) 

- Solicitação de aluno(a) especial ( por e-mail ) 

- Solicitação de Estágio Docência I e/ou II * (via Plataforma AVA) 

- Solicitação de Dispensa de Estágio Docência I e/ou II * (via Plataforma AVA) 

- Solicitação de aproveitamento de disciplinas * (via Plataforma AVA) 

- Início do período letivo 2021.1 

- Homologação da matrícula 

- Início do Reajuste de matrícula 

- Feriado (Data Magna do Ceará) 

 

01 a 05 de março 

01 a 05 de março 

01 a 05 de março 

01 a 05 de março 

01 a 05 de março 

01 a 05 de março 

01 a 05 de março 

01 a 05 de março 

15 de março 

Até 15 de março 

22 a 26 de março 

25 de março 

ABRIL - 2021 

- Feriado (Paixão de Cristo) 

- Feriado (Aniversário de Fortaleza) 

- Feriado (Tiradentes) 

 

 

02 de abril 

13 de abril 

21 de abril 

MAIO - 2021  

  

JUNHO - 2021  

- Feriado (Corpus Christi) 03 de junho 

JULHO - 2021  

- Fim do período letivo 2020.2 

 

09 de julho 

AGOSTO - 2021 

- Matrícula: alunos(as) veteranos(as) (previsão) 

- Início do semestre 2021.1 (previsão) 

 

02 a 06 de agosto 

16 de agosto 

 

* Os discentes que forem solicitar aproveitamento de disciplinas, estágio (dispensa ou realizar o estágio) devem seguir as 
orientações que constam em documento específico no site do curso na aba “O programa > Formulários e normas”. 
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