
INSCRIÇÕES PERIÓDICAS – SEMESTRE 2022/1 (07/03/2022 a 09/07/2022) 

 

- 20 e 21 de janeiro de 2022 – Pré-inscrição para o primeiro período letivo regular de 2022 (o discente 

não participa dessa etapa). Durante este período o Sistema CONTAC é fechado para toda a 

comunidade acadêmica. É a inclusão automática de unidades curriculares próprias do curso, turno/grau 

acadêmico e período; 

 

- 26 a 30 de janeiro de 2022 – Primeira Etapa (Matrícula) de Inscrição Periódica para o primeiro 

período letivo regular de 2022. Confirmação da Pré-inscrição, pela internet, sendo possível 

modificação da Pré-inscrição ou inclusão de outras UCs do próprio curso e turno/grau acadêmico. 

 

-  1 a 3 de fevereiro de 2022 – Processamento da Primeira Etapa (Matrícula) de Inscrição Periódica 

para o primeiro período letivo regular de 2022. O Discente não participa dessa etapa. Durante este 

período, o Sistema CONTAC é fechado para toda a comunidade acadêmica, e não será permitida a 

inclusão de novas disciplinas para a Primeira Etapa da inscrição periódica para o primeiro período 

letivo regular de 2022; 

 

- 04 de fevereiro de 2022 – Resultado da Primeira Etapa (Matrícula) de Inscrição Periódica para o 

primeiro período letivo regular de 2022. 

 

- 04 a 07 de fevereiro de 2022 – Segunda Etapa (Rematrícula) de Inscrição Periódica para o primeiro 

período letivo regular de 2022, sendo possível modificação na inscrição realizada anteriormente ou 

inclusão de UCs de outros cursos. 

 

-  09 a 11 de fevereiro de 2022 – Processamento da Segunda Etapa (Rematrícula) de Inscrição 

Periódica para o primeiro período letivo regular de 2022. O Discente não participa dessa etapa. Durante 

este período, o Sistema CONTAC é fechado para toda comunidade acadêmica, e não será permitida a 

inclusão de novas disciplinas para a Rematrícula para o primeiro período letivo regular de 2022. 

 

- 14 de fevereiro de 2022 – Resultado da Segunda Etapa (Rematrícula) de Inscrição Periódica para o 

primeiro período letivo regular de 2022. 

 

- 09 de março de 2022* – Terceira Etapa de Inscrição Periódica (Matrícula Extraordinária) para o 

primeiro período letivo regular de 2022. A inscrição é realizada via formulário eletrônico, o qual 

ainda será disponibilizado na página do curso às 08h00 do dia 09 de março. Os critérios de prioridades 

para as vagas nas disciplinas estão divulgados no site do curso. 

 

- 10 e 11 de março de 2022 – Processamento da Terceira Etapa de Inscrição Periódica para o semestre 

de 2022/1. Resultado da Terceira Etapa de Inscrição Periódica para o semestre de 2022/1. 

 

- 07 de março de 2022 – Início do semestre letivo de 2022/1. 

 

*O colegiado do curso de Engenharia Civil estipulou apenas o dia 09 de março de 2022 para o 

preenchimento do formulário da 3ª etapa na tentativa de processar o máximo de inscrições ainda na 

primeira semana de aulas. Além disso, durante o período da 3ª etapa é necessário saber o quanto antes 

a demanda por disciplinas, para que seja solicitado aos departamentos um possível aumento do número 

de vagas nas turmas. 


