
Entendendo o Calendário Acadêmico 

Ações O que é 
Planejamento Acadêmico Período em que a direção das faculdades e professores se 

reúnem para planejarem as disciplinas a serem ofertadas. 
 

Ofertas das Atividades Curriculares Período em que a coordenação de curso oferta as atividades 
no sistema. 
 

Atendimento da oferta de turmas  Período em que o Instituto homologa as ofertas das 
diciplinas pelas faculdades. 
 

Matrícula (novos alunos/ demais 

discentes: on-line)  

A primeira matrícula do discente ingressante deve ser 
realizada diretamente na coordenação/secretaria da 
faculdade. As matrículas posteriores de cada semestre 
devem ser realizadas pelo próprio discente através do 
SIGAA, on-line. 
Para este período de pandemia, sempre verificar, junto a 
sua faculdade, o procedimento adotado. 
Observe sempre e muito bem: O Código da disciplina, o 
nome da disciplina ao fazer sua matrícula.  
O mais importante: NUNCA perca prazos. 
Todo semestre VOCÊ deve fazer sua matrícula. Se não 
houver disciplina em sua faculdade a ser ofertada, VOCÊ 
pode buscar em outra faculdade uma disciplina que se 
alinhe aos seus estudos. 
 

Faculdade Subunidade que oferece os cursos. 
 

Instituto Unidade que congrega as faculdades e pós-graduações. 
 

Emails de suas faculdades 

 

Faculdade de Artes Visuais(FAV) 
Faculdade de Estudos da Linguagem (FAEL) 
Faculdade de Línguas Estrangeiras e Tradução (FALET) 

FAV 

 

fav@unifesspa.edu.br 

Telefone 

 

94 2101 - 1063 

FAEL 

 

fael@unifesspa.edu.br 

 

Telefone 94 2101 - 7124 

mailto:fav@unifesspa.edu.br
mailto:fael@unifesspa.edu.br


FALET falet@unifesspa.edu.br 

 

Telefone 94 2101 - 1062 

Email do Instituto Instituto de Linguística Letras e Artes 

ILLA illa@unifesspa.edu.br 

Telefone 94 2101 - 7113 

Matrícula em TCC, Estágio 

Supervisionado e Atividades 

Complementares  

TCC:  Período onde você, aluno, pede sua matrícula online 
em TCC I; TCC II ou TCC III (defesa). Estágio 
Supervisionado: Período em que você e seu professor 
organizam as atividades de Estágio . Atividades 
Complementares: São atividades extra-curriculares 
obrigatórias que você apresenta, ao final do curso. Essas 
atividades são entregues ao diretor da faculdade. 
 

Solicitação de Tutorias  - Ensino 

Individualizado - via Sigaa 

Esta solicitação é feita pelo aluno, via Sigaa. As tutorias são 
realizadas, pelo aluno, em disciplinas que ele deixou de 
cumprir ou não teve aproveitamento em nota. O aluno pode 
pedir até 2 tutorias ao longo do curso. 
 

Oferta de turmas de Tutoria 

deferidas - via Sigaa 

Período em que a faculdade oferta diciplinas para tutorial, a 
partir do pedido do aluno. 
 

Homologação das Tutorias deferidas 

- via Sigaa 

Período de homologação (autorização) pelo Instituto, das 
tutorias a serem ofertadas. 
 

Processamento das matrículas Período em que o CRCA e o CTIC processam as matrículas. 
Em seguida, já podem ser visualizadas em seu Histórico 
Escolar. 
Obs.: Para ter certeza de que você está matriculado, 
sempre olhe em seu Histórico Escolar, após o término 
do period de processamento de matrículas. 
 

Solicitação de Trancamento de 

matrícula 

Período em que o aluno pede trancamento de matrícula, 
via protocolo, junto a sua faculdade. 
 

Trancamento administrativo de 

matrícula 

Período em que o CRCA efetua o trancamento das 
matrículas solicitadas. 
   

Atualização cadastral dos 

concluintes 

Período em que os alunos concluintes devem procurar suas 
faculdades para verificarem seus dados cadastrais , sua 
documentação como RG original e atualizado, entre tantos 
dados pessoais importantes. Bom dizer que você precisa 
ter seu email institucional. 
 

Lançamento de Conceitos Período em que os professores lançam seus conceitos. 
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Protocolo do Processo de Colação de 

Grau 

Neste período, as faculdades iniciam processos individuais 
para que os alunos possam ter toda sua vida estudantil 
regularizada para receberem seus diplomas na colação de 
grau que é obrigatória. 
 

Processamento/Confecção/ 

Registro do Diploma 

Período em que o CRCA confecciona os diplomas e, 
posteriormente, convida os alunos para a entrega dos 
diplomas. 
 

Prazo máximo para a Colação de 

grau 

Cada turma , ao entrar na faculdade, tem seu período final e 
de colação de grau já definido. Assim, ao adentrar à 
faculdade, você já fica sabendo o período em que colará 
grau, se tudo correr de acordo. Os períodos para colação de 
grau compreendem as turmas que já estarão nesta fase. 
 

Período letivo: 1; 2; 3 e 4  Períodos 1 e 4 são para turmas intervalares. Turmas 
intervalares são turmas que cursam nas férias . Períodos 3 
e 4, compreendem as turmas que cursam de forma integral. 
 

Dias letivos Ex: De 02/01/2020 a 07/03/2020: Compreende o período 
que você, aluno, acompanhará suas disciplinas que podem 
ser blocadas (intensiva) ou não (extensiva). 
 

Período intervalar Este período serve alunos que optaram por cursar de forma 
intensiva , somente no período das férias. 
 

 

CRCA – Centro de Registro e Controle acadêmico: Para as informações necessárias sobre estas e 

outras questões acesse: https://crca.unifesspa.edu.br/perguntas-frequentes_discente.html 

Direção ILLA 


