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CALENDÁRIO ACADÊMICO 2022 

 

JANEIRO 
01 a 31 Férias docentes e discentes 

03 Retorno às atividades administrativas 

26 a 28 

Matrículas de alunos regulares aprovados na 
seleção 2022 – Turma 2022 
Envio de formulário de matrícula para 
2022.1 (via email: 
matriculappgels@gmail.com) 

FEVEREIRO 
01 Retorno docente 

02 a 04 

Matrículas de alunos regulares -  Turma 
2021 
Envio de formulário de matrícula para 
2022.1 (via email: 
matriculappgels@gmail.com) 

09 a 11 

Matrículas de alunos regulares -  Turma 
2020 
Envio de formulário de matrícula para 
2022.1 (via email: 
matriculappgels@gmail.com) 

28 
Prazo final para lançamento de notas nas 
cadernetas de 2021.2 

MARÇO 
07 Início do semestre letivo 2022.1 

07 a 12 Evento de Abertura 

14 
Início do envio de comprovantes de ACC das 
turmas 2020 e 2021 (via email: 
ppgels@uneb.br) 

31 
Data limite para inclusão de dados no 
sistema Sucupira – Ano Base 2021 

ABRIL 

04 a 06 
Solicitação de ajustes de matrículas (via 
email: matriculappgels2021@gmail.com) 

11 

Início do envio de documentos referentes a 
aproveitamento de carga horária e 
creditação de disciplinas cursadas em outros 
Programas (Via SEI) 

MAIO 



02 
Início do envio de relatórios e documentos 
referentes ao estágio das turmas 2020 e 
2021 (via email: ppgels@uneb.br) 

JUNHO 

01 a 30 
Oferta das disciplinas para o semestre 
2022.2 (via email: ppgels@uneb.br) 
 

30 

Prazo final para o envio de documentos 
referentes a aproveitamento de carga 
horária e creditação de disciplinas cursadas 
em outros Programas (Via SEI) 
 
Prazo final para envio de comprovantes de 
ACC das turmas 2020 e 2021 (via email: 
ppgels@uneb.br) 

JULHO 

01 

Prazo final para envio de relatórios e 
documentos referentes ao estágio das 
turmas 2020 e 2021 (via email: 
ppgels@uneb.br) 

18 
Início do processo seletivo para aluno 
especial 2022.2 

Até 23 Término das aulas do semestre 2022.1 

AGOSTO 

01 e 02 

Matrículas de alunos regulares – Turma 2019 
e 2020 
Envio de formulário de matrícula para 
2022.2 (via email 
matriculasppgels@gmail.com) 

01 a 03 
Confirmação de recebimento dos 
formulários 

04 e 05 

Matrículas de alunos regulares – Turma 2021 
Envio de formulário de matrícula para 
2022.2 (via email 
matriculasppgels@gmail.com) 

04 a 06 
Confirmação de recebimento dos 
formulários 

06 
Prazo final para lançamento de notas nas 
cadernetas de 2022.1 

08 e 09 

Matrículas de alunos regulares – Turma 2022 
Envio de formulário de matrícula para 
2022.2 (via email 
matriculasppgels@gmail.com) 

08 a 10 
Confirmação de recebimento dos 
formulários 

10 a 15 Matrículas no sistema Sagres 

15 
Publicação do resultado final do processo 
seletivo para aluno especial 2022.2 

18 

Matrículas de alunos especiais  – Turma 
2022.2 
Envio de formulário de matrícula (via email 
matriculasppgels@gmail.com) 
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18 e 19 
Confirmação de recebimento dos 
formulários 

22 Início do semestre letivo 2022.2 

SETEMBRO 
01 a 30 Prova de Proficiência 

12 e 13 
Solicitação de ajustes de matrículas (via 
email: matriculappgels2021@gmail.com) 

15 e 16 Ajustes de matrículas 

19 
Início do envio de comprovantes de ACC das 
turmas 2020 e 2021 (via email: 
ppgels@uneb.br) 

26 

Início do envio de documentos referentes a 
aproveitamento de carga horária e 
creditação de disciplinas cursadas em outros 
Programas (Via SEI) 

OUTUBRO 

10 
Início do envio de relatórios e documentos 
referentes ao estágio das turmas 2020, 2021 
e 2022 (via email: ppgels@uneb.br) 

NOVEMBRO 

01 a 30 
Oferta das disciplinas para o semestre 
2023.1 (via email: ppgels@uneb.br) 
 

DEZEMBRO 

09 

Prazo final para envio de comprovantes de 
ACC das turmas 2020, 2021 e 2022 (via 
email: ppgels@uneb.br) 
 
Prazo final para o envio de documentos 
referentes a aproveitamento de carga 
horária e creditação de disciplinas cursadas 
em outros Programas (Via SEI) 
 
Prazo final para envio de relatórios e 
documentos referentes ao estágio das 
turmas 2020, 2021 e 2022 (via email: 
ppgels@uneb.br) 

22 Último dia do semestre letivo 2022.2 

30 
Data limite para inclusão de dados no 
sistema Sucupira – Ano Base 2022 
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