
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 

- UNILAB 

 

RESOLUÇÃO N° 001-A, DE 09 DE FEVEREIRO DE 

2015. 

Aprova o calendário acadêmico dos cursos de graduação da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

para o ano letivo de 2015. 

 

 

O VICE-REITOR, PRO TEMPORE, NO EXERCÍCIO DA REITORIA DA 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de 

julho de 2010 e a Portaria nº 1.061, de 19 de dezembro de 2014, do Ministério da Educação, 

tendo em vista o que foi deliberado na reunião no dia 28 de janeiro de 2015, considerando o 

que consta no processo nº 23282.000077/2015-51. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Aprovar o calendário universitário dos cursos de graduação da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira para o ano letivo de 

2015, na forma do anexo, parte integrante desta Resolução. 

 

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

Redenção/CE, 09 de fevereiro de 2015. 

 

 

Prof. Aristeu Rosendo Pontes Lima 

Vice-Reitor no exercício da Reitoria 
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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD 

COORDENAÇÃO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – CEG 

 

Calendário Acadêmico para o ano letivo de 2015 

Data Procedimento 

18 de maio Matrícula de estudantes ingressantes brasileiros, nas 

Coordenações de Cursos. 

26 e 27 de maio Solicitação de matrícula curricular dos alunos veteranos, nas 

coordenações de curso e on-line (via portal do aluno no SIGAA), 

para o período letivo 2015.1. Entrega de pedido de 

aproveitamento de disciplina nas Coordenações de Curso. 

29 de maio Divulgação do processamento da matrícula para o período letivo 

2015.1. Ajuste de oferta de disciplinas para o período letivo 

2015.1 (cancelamento de disciplinas com procura muito baixa, 

abertura de novas turmas de disciplinas muito procuradas, etc.) 

02 de junho  Rematrícula on-line (via portal do aluno no SIGAA) para o 

período letivo 2015.1. 

03 de junho Matrícula de estudantes ingressantes estrangeiros, nas 

Coordenações de Cursos. 

8 de junho Início do Período Letivo 2015.1 (66 dias letivos) 

8 e 9 de junho  Ajuste de matrícula para o período 2015.1 (acréscimo, 

cancelamento e aproveitamento de vagas remanescentes), nas 

Coordenações de Curso 

10 de junho Matrícula curricular para aluno especial e aluno em trânsito, nas 

Coordenações de Curso 

30 de junho e 01 de 

julho 

Trancamento de matrícula em curso (DRCA) e em disciplina (via 

portal do aluno no SIGAA) 

27 de julho Envio de proposta de oferta de disciplinas para 2015.2 pelas 

Coordenações de Cursos para as Direções de Institutos 

10 de agosto Consolidação da oferta de disciplinas para 2015.2 com a lotação 

dos docentes pelas Direções de Institutos e envio para as 

Coordenações de Curso 

12 de agosto Envio, pelas Coordenações de Curso, da oferta de disciplinas 

para 2015.2 consolidada para PROPLAN, para distribuição das 

salas de aula 

20 de agosto Divulgação, para o corpo discente, da oferta de disciplinas para 

2015.2 

24 de agosto Final do período letivo 2015.1 

25 a 31 de agosto Exames Finais 

31 de agosto e 01 de 

setembro 

Digitação de resultado final das disciplinas no SIGAA  

03 e 04 de setembro Solicitação de matrícula curricular dos alunos veteranos, nas 

coordenações de curso e on-line (via portal do aluno no SIGAA), 

para o período letivo 2015.2. Entrega de pedido de 

aproveitamento de disciplina nas Coordenações de Curso. 
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Data Atividade 

08 de setembro Divulgação do processamento da matrícula para o período 

letivo 2015.2. Ajuste de oferta de disciplinas para o período 

letivo 2015.2 (cancelamento de disciplinas com procura muito 

baixa, abertura de novas turmas de disciplinas muito 

procuradas, etc.) 

09 de setembro Rematrícula on-line (via portal do aluno no SIGAA) para o 

período letivo 2015.2. 

10 de setembro Início do período letivo 2015.2 (67 dias letivos) 

10 e 11 de setembro Ajuste de matrícula para o período 2015.2 (acréscimo, 

cancelamento e aproveitamento de vagas remanescentes), nas 

Coordenações de Curso 

12 de setembro Matrícula curricular para aluno especial, aluno em trânsito, nas 

Coordenações de Curso 

29 e 30 de setembro Trancamento de matrícula em curso (DRCA) e em disciplina 

(via portal do aluno no SIGAA) 

26 a 28 de outubro Semana Universitária 

 28 de outubro Envio de proposta de oferta de disciplinas para o período letivo 

especial “Trimestre da Integração Cultural” pelas Coordenações 

de Cursos para as Direções de Institutos 

10 de novembro Consolidação da oferta de disciplinas para o período letivo 

especial “Trimestre da Integração Cultural” com a lotação dos 

docentes pelas Direções de Institutos e envio para as 

Coordenações de Curso 

12 de novembro Envio, pelas Coordenações de Curso, da oferta de disciplinas 

para o período letivo especial “Trimestre da Integração 

Cultural” consolidada para PROPLAN, para distribuição das 

salas de aula. 

20 de novembro Divulgação, para o corpo discente, da oferta de disciplinas para 

o período letivo especial “Trimestre da Integração Cultural”. 

02 de dezembro Final do período letivo 2015.2 

03 a 08 de dezembro Exames finais 

08 e 09 de dezembro Digitação de resultado final das disciplinas no SIGAA  

10 e 11 de dezembro Solicitação de matrícula curricular dos alunos veteranos, nas 

coordenações de curso e on-line (via portal do aluno no 

SIGAA), para o período letivo especial “Trimestre da 

Integração Cultural”. Entrega de pedido de aproveitamento de 

disciplina nas Coordenações de Curso. 

12 de dezembro 

 

Divulgação do processamento da matrícula para o período 

letivo especial “Trimestre da Integração Cultural”.  

Rematrícula on-line (via portal do aluno no SIGAA) para o 

período letivo especial “Trimestre da Integração Cultural”. 

 Ajuste de oferta de disciplinas para o período letivo “Trimestre 

da Integração Cultural”.  (cancelamento de disciplinas com 

procura muito baixa, abertura de novas turmas de disciplinas 

muito procuradas, etc.) 
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14 de dezembro Rematrícula on-line (via portal do aluno no SIGAA) para o 

período letivo “Trimestre da Integração Cultural” 

 

Data Atividade 

15 de dezembro Início do período letivo especial “Trimestre da Integração 

Cultural” (45 dias letivos) 

15 e 16 de dezembro  Ajuste de matrícula para o período letivo especial “Trimestre da 

Integração Cultural” (acréscimo, cancelamento e 

aproveitamento de vagas remanescentes), nas Coordenações de 

Curso 

17 de dezembro Matrícula curricular para aluno especial e aluno em trânsito, nas 

Coordenações de Curso 

04 e 05 de 

janeiro/2016 

Trancamento de matrícula em curso (DRCA) e em disciplina 

(via portal do aluno no SIGAA) 

20 de janeiro/2016 Envio de proposta de oferta de disciplinas para 2015.3 pelas 

Coordenações de Cursos para as Direções de Institutos 

28 de janeiro/2016 Consolidação da oferta de disciplinas para 2015.3 com a lotação 

dos docentes pelas Direções de Institutos e envio para as 

Coordenações de Curso 

29 de janeiro/2015 Envio, pelas Coordenações de Curso, da oferta de disciplinas 

para 2015.3 consolidada para PROPLAN, para distribuição das 

salas de aula. 

11 de fevereiro/2016 Divulgação, para o corpo discente, da oferta de disciplinas para 

2015.3 

15 de fevereiro/2016  Final do período letivo especial “Trimestre da Integração 

Cultural” 

16 a 18 de 

fevereiro/2016  

Exames finais 

18 e 19 de 

fevereiro/2016 

Digitação de resultado final das disciplinas no SIGAA. 

22 de fevereiro/2016 Matrícula curricular de ingressantes brasileiros, nas 

Coordenações de Cursos 

23 e 24 de 

fevereiro/2016 

Solicitação de matrícula curricular dos alunos veteranos, nas 

coordenações de curso e on-line para o período letivo 2015.3. 

Entrega de pedido de aproveitamento de disciplina nas 

Coordenações de Curso. 

25 de fevereiro/2016 Divulgação do processamento da matrícula para o período 

letivo 2015.3. Ajuste de oferta de disciplinas para o período 

letivo 2015.3 (cancelamento de disciplinas com procura muito 

baixa, abertura de novas turmas de disciplinas muito 

procuradas, etc.) 

26 de fevereiro/2016 Rematrícula on-line (via portal do aluno no SIGAA) para o 

período letivo 2015.3. 

26 de fevereiro/2016 Matrícula de estudantes ingressantes estrangeiros, nas 

Coordenações de Cursos.  



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 

- UNILAB 

01 de março/2016 Início do período letivo 2015.3 (66 dias letivos) 

01 e 02 março/2016 Ajuste de matrícula para o período 2015.3 (acréscimo, 

cancelamento e aproveitamento de vagas remanescentes), nas 

Coordenações de Curso 

03 de março/2016 Matrícula curricular para aluno especial e aluno em trânsito, nas 

Coordenações de Curso 

 

Data Atividade 

21 e 22 de 

março/2016 

Trancamento de matrícula em curso (DRCA) e em disciplina 

(via portal do aluno no SIGAA) 

04 de maio/2016 Envio de proposta de oferta de disciplinas para 2016.1 pelas 

Coordenações de Cursos para as Direções de Institutos 

12 de maio/2016 Consolidação da oferta de disciplinas para 2016.1 com a lotação 

dos docentes pelas Direções de Institutos e envio para as 

Coordenações de Curso 

 

 

16 de maio/2016 Envio, pelas Coordenações de Curso, da oferta de disciplinas 

para 2016.1 consolidada para PROPLAN, para distribuição das 

salas de aula 

 

20 de maio/2016 Divulgação, para o corpo discente, da oferta de disciplinas para 

2016.1 

21 de maio/2016 Final do período letivo 2015.3 

21 a 27 de maio/2016 Exames finais 

27 e 28 de maio/2016  Digitação de resultado final das disciplinas no SIGAA (para 

cursos já inseridos no sistema) e entrega de resultado final de 

disciplinas nas Coordenações de Curso (para cursos não 

inseridos no sistema) 

 

 

QUANTIFICAÇÃO DOS DIAS LETIVOS 2015.1, 2015.2, 2015.3 e do Período Letivo Especial 

“Trimestre da Integração Cultural” 

 

 

 

2015.1 2015.2 Trimestre da Integração 
Cultural 

2015.3 

junho 19 Setembro 18 dezembro 12 março/2016 24 

julho 26 Outubro 24 janeiro/2016 25 abril/2016 24 

agosto 21 Novembro 23 fevereiro/2016 08 maio/2016 18 

********* ** Dezembro 02 ************* ** ************* ** 

Total 66 Total 67 Total 45 Total 66 
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Quadro dos dias não letivos, pontos facultativos e feriados oficiais 

 

Dia Mês Evento 

24 junho 
São João (dia não letivo apenas para Campus dos Palmares e 
Campus de São Francisco do Conde) 

02 julho 
Independência da Bahia (dia não letivo apenas para o Campus de 
São Francisco do Conde) 

07 setembro Proclamação da Independência (feriado nacional) 

12 outubro Dia do Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) 

15 outubro Dia do professor (dia não letivo) 

28 outubro Dia do servidor público (dia não letivo) 

02 novembro Dia de finados (feriado nacional) 

15 novembro Proclamação da República (feriado nacional) 

20 novembro 
Dia da Consciência Negra (dia não letivo apenas para o Campus 
dos Palmares) 

Dia Mês Evento 

24 dezembro Véspera de natal (ponto facultativo após as 14 horas) 

25 dezembro Natal (feriado nacional) 

28 dezembro 
Aniversário de Redenção (dia não letivo apenas para o Campus 
da Liberdade) 

31 dezembro Véspera de ano novo (ponto facultativo após as 14 horas) 

01 janeiro/2016 Confraternização Universal (feriado nacional) 

28 janeiro/2016 
Dia de São Gonçalo - Padroeiro de São Francisco do Conde (dia 
não letivo apenas para o Campus de São Francisco do Conde) 

08 fevereiro/2016 Segunda-feira de carnaval (ponto facultativo) 

09 fevereiro/2016 Terça-feira de carnaval (feriado nacional) 

10 fevereiro/2016 Quarta-feira de cinzas (ponto facultativos até às 14 horas) 

19 março/2016 
Dia de São José (dia não letivo apenas para o Campus da 
Liberdade e Campus de Acarape) 

25 março/2016 
Sexta da Paixão (feriado nacional) e Abolição da Escravidão no 
Ceará (dia não letivo apenas para o Campus da Liberdade e 
Campus de Acarape) 

30 março/2016 
Dia do município de São Francisco do Conde (dia não letivo 
apenas para São Francisco do Conde) 

15 abril/2016 
Dia do município de Acarape (dia não letivo apenas para o 
Campus dos Palmares) 

21 abril/2016 Dia de Tiradentes (feriado nacional) 

01 maio/2016 Dia do trabalho (feriado nacional) 

26  maio/2016 Corpus Christi (feriado nacional) 
 

 

 

 




