DATAS IMPORTANTES - CALENDÁRIO ESCOLAR 2021

DOCENTES – 1º semestre
15/03 - Início das aulas do 1º período letivo de 2021 e
Turmas Especiais I e II.

ALUNOS - 1º semestre
15/03 - Início das aulas do 1º período letivo de 2021 e
Turmas Especiais I e II.

18/03 a 23/03 - Coordenadorias de Cursos atuam nos 17/03 a 19/03 - Alteração de matrícula em disciplina do 1º
pedidos de Alteração de Matrícula para o 1º período letivo período letivo de 2021, na WEB.
de 2021.
06/04 - Último dia para as unidades de ensino 14/04 - Último dia para confirmação do Trancamento de
encaminharem à DAC Retificação de Médias e Frequências Matrícula automático referente ao 1º período letivo de
do 2º período letivo de 2020.
2021, no e-DAC, conforme previsto no parágrafo 1º do
A retificação deverá ser feita diretamente no SIGA/DAC artigo 34 do Regimento Geral de Graduação.
https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/nucleo/login.xhtml?co
de=1612192723543
No caminho indicado abaixo:
-Vida Acadêmica/Histórico Escolar
-Notas e Frequências
-Retificar Notas e Frequências (Docentes responsáveis)
Problema com a sua senha, siga as orientações do link:
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/euquero/alterar-minhasenha ou entrar em contato com os representantes do Setor
de Informática (sau@iel.unicamp.br).
24/05 - Avaliação e discussão de cursos - no horário de 24/05 - Avaliação e discussão de cursos - no horário de
realização da reunião, os alunos estarão dispensados das realização da reunião, os alunos estarão dispensados das
aulas.
aulas.
17/07 - Término das aulas do 1º período letivo de 2021.

31/05 - Último dia para solicitação de Desistência de
Matrícula em Disciplinas do 1º Período letivo de 2021, na
WEB.

12/07 a 26/07 - Prazo para entrada de Médias e Frequências 07/06 - Último dia para solicitação de Trancamento de
do 1º período letivo de 2021 e Turmas Especiais I e II.
Matrícula do 1º período letivo de 2021, no e-DAC,
conforme Artigo 47 do Regimento Geral de Graduação.
https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/nucleo/login.xhtml?cod
e=1612192723543
No caminho indicado abaixo:
-Vida Acadêmica/Histórico Escolar
-Notas e Frequências
-Registrar Notas e Frequências(Docentes responsáveis)
Para disciplinas de TCC/Monografia usar o caminho que
segue:
-Vida Acadêmica/Histórico Escolar
-Trabalho de Conclusão de Curso
-Gerenciar Trabalhos de Conclusão de Curso (Orientadores
e Docentes responsáveis)
Problema com a sua senha, siga as orientações do link:
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/euquero/alterarminha-senha ou entrar em contato com os representantes do
Setor de Informática (sau@iel.unicamp.br).

12/07 a 16/07 – Solicitação de pré-incrição para Reingresso
para o 2º período letivo de 2021 (artigo 8º, inciso IV do
Regimento Geral de Graduação), no IEL.
Ver informações no site da Graduação:
https://www.iel.unicamp.br/br/reingresso-iel#overlaycontext=br/content/disciplinas-1
17/07 - Término das aulas do 1º período letivo de 2021.
12/07 a 26/07 - Prazo para entrada de Médias e Frequências
do 1º período letivo de 2021 e Turmas Especiais I e II, na
WEB.
12/07 a 27/07 - Matrícula em disciplinas para o 2º período
letivo de 2021, Sistema de Recuperação e Turmas Especiais
I e II, na WEB

DOCENTES – 2º semestre

ALUNOS - 2º semestre

09/08 - Início das aulas do 2º período letivo de 2021 e
Turmas Especiais I e II.

07/08 - DAC divulga na WEB relatórios de matrícula e
integralização curricular do 2º período letivo de 2021.

09/08 a 12/08 - Coordenadorias de Cursos atuam nos
pedidos de Alteração de Matrícula do 2º período letivo
de 2021.

09/08 - Início das aulas do 2º período letivo de 2021 e
Turmas Especiais I e II.

Data a ser indicada – Colações de Grau dos concluintes do 08/08 a 10/08 - Alteração de matrícula em disciplina do 2º
1º período letivo de 2021 (às 14 horas, local a ser definido) período letivo de 2021, na WEB
30/08 - Último dia para as unidades de ensino Data a ser indicada – Colações de Grau dos concluintes do
encaminharem à DAC Retificação de Médias e Frequências 1º período letivo de 2021 (às 14 horas, local a ser definido)
do 1º período letivo de 2021.
A retificação deverá ser feita diretamente no SIGA/DAC
https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/nucleo/login.xhtml?co
de=1612192723543
No caminho indicado abaixo:
-Vida Acadêmica/Histórico Escolar
-Notas e Frequências
-Retificar Notas e Frequências (Docentes responsáveis)
Problema com a sua senha, siga as orientações do link:
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/euquero/alterar-minhasenha ou entrar em contato com os representantes do Setor
de Informática (sau@iel.unicamp.br).
27/10 - Avaliação e discussão de cursos - no horário de
realização da reunião, os alunos estarão dispensados
das aulas.

08/09 - Último dia para confirmação do Trancamento de
Matrícula automático, referente ao 2º período letivo de 2021,
conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 34 do
Regimento Geral de Graduação.
“Art. 34. O aluno que, por qualquer motivo, não efetuar
sua matrícula em disciplinas, terá a matrícula na Unicamp
trancada de forma preventiva e automática para o período
correspondente, desde que ainda não tenha usufruído dos
trancamentos previstos no artigo 47.”

14/12 - Término das aulas do 2º período letivo de 2021.

07/10 - Último dia para Desistência de Matrícula em
Disciplinas do 2º período letivo de 2021, na WEB.

09/12 a 22/12 - Prazo para entrada de Médias e Frequências 27/10 - Avaliação e discussão de cursos - no horário de
realização da reunião, os alunos estarão dispensados das
do 2º período letivo de 2021 e Turmas Especiais I e II, na
aulas.
WEB.
https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/nucleo/login.xhtml?cod
e=1612192723543
No caminho indicado abaixo:
-Vida Acadêmica/Histórico Escolar
-Notas e Frequências
-Registrar Notas e Frequências(Docentes responsáveis)
Para disciplinas de TCC/Monografia usar o caminho que
segue:
-Vida Acadêmica/Histórico Escolar
-Trabalho de Conclusão de Curso
-Gerenciar Trabalhos de Conclusão de Curso (Orientadores
e Docentes responsáveis)

Problema com a sua senha, siga as orientações do link:
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/euquero/alterar-minhasenha ou entrar em contato com os representantes do Setor
de Informática (sau@iel.unicamp.br).
Data a ser indicada – Colações de Grau dos concluintes do
04/11 - Último dia para Trancamento de Matrícula do 2º
2º período letivo de 2021 (às 14 horas, local a ser definido)
período letivo de 2021, no e-DAC, conforme Artigo 47 do
Regimento Geral de Graduação.
“Art. 47. O aluno que ingressou na Unicamp por uma das
formas previstas nos incisos de I a III; IV, b e c do art. 8º,
tem direito, mediante solicitação, a 2 (dois) trancamentos
de matrícula consecutivos ou não.”
03/03/2022 - Início das aulas do 1º período letivo de 2022
e Turmas Especiais I e II.

14/12 - Término das aulas do 2º período letivo de 2021.

23/03/2022 – Último dia para as unidades de ensino 09/12 a 15/12 – Solicitação de pré inscrição para
encaminharem à DAC Retificação de Médias e Frequências Reingresso para o 1º período letivo de 2022 (artigo 8º,
do 2º período letivo de 2021.
inciso IV do Regimento Geral de Graduação), no IEL.
A retificação deverá ser feita diretamente no SIGA/DAC
https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/nucleo/login.xhtml?co
de=1612192645340

Ver informações no site da Graduação:
https://www.iel.unicamp.br/br/reingresso-iel#overlaycontext=br/content/disciplinas-1

No caminho indicado abaixo:
-Vida Acadêmica/Histórico Escolar
-Notas e Frequências
-Retificar Notas e Frequências (Docentes responsáveis)

09/12 a 22/12 - Prazo para entrada de Médias e
Frequências do 2º período letivo de 2021 e Turmas
Especiais I e II, na WEB.

Problema com a sua senha, siga as orientações do link:
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/euquero/alterar-minhasenha ou entrar em contato com os representantes do Setor
de Informática (sau@iel.unicamp.br).
09/12 a 23/12 - Matrícula em disciplinas para o 1º período
letivo de 2022, Sistema de Recuperação e Turmas Especiais
I e II, na WEB.
01/02/2022 – DAC divulga na WEB relatórios de matrícula
e integralização curricular do 1º período letivo de 2022.
Data a ser indicada – Colações de Grau dos concluintes do
2º período letivo de 2021 (às 14 horas, local a ser definido
03/03/2022 - Início das aulas do 1º período letivo de 2022 e
Turmas Especiais I e II
06/03 a 08/03/2022 - Alteração de matrícula em disciplina
do 1º período letivo de 2022, na WEB.

ORIENTAÇÕES DE ACESSO AO SISTEMA
SERVIÇOS ON-LINE DA GRADUAÇÃO
DOCENTES
https://intranet.iel.unicamp.br/graduacao/servicos/docente/

ALUNOS
https://intranet.iel.unicamp.br/graduacao/servicos/aluno/

O aluno poderá solicitar:
O docente poderá ter acesso aos seguintes serviços:
1. Autorização para exceder limite de créditos;
1. Registrar a sua autorização para Matrícula de alunos em
2. Autorização para cursar Disciplinas de Orientação
Disciplinas de Orientação (Investigação Científica,
(Investigação Científica, Pesquisa em Lnguística e
Pesquisa em Linguística e Monografia);
Monografia);
2. Autorizar a Defesa de Monografia do seu orientando
3. Inscrição no SePeG - Seminário de Pesquisas da
(TCC);
Graduação e
3. Solicitar Bolsista(s) do Programa de Apoio Didático 4. Auxílio financeiro para participação em eventos - veja as
PAD e
4. Autorizar a Inscrição no SePeG - Seminário de Pesquisas regras em Informações gerais - Auxílio Financeiro.
da Graduação do seu orientando/aluno.
Atenção! Matrícula:
5. Concurso de Monografia - Indicação e inserção do
O aluno deve acessar o sistema Serviços on-line:
trabalho.
1.a.) para solicitar ao docente/orientador a autorização
para cursar disciplina de orientação (TL, HL e LA)
Atenção! Matrícula nas disciplinas de Orientação:
1.b.) para solicitar à coordenação de seu curso a
Após o aluno ter entrado em contato com o docente, para
autorização para exceder os créditos no semestre.
saber sobre sua disponibilidade para orientá-lo, o aluno
deverá acessar o sistema (área do aluno) e preencher o 2) a disciplina de orientação deverá ser também indicada,
requerimento para cursar a disciplina de orientação.
além das demais disciplinas desejadas, no sistema de
Feito isto, o sistema enviará um e-mail ao docente avisando Serviços Acadêmicos da DAC, no período regular de
que precisará acessar (área do docente) e aceitar ou negar a matrícula/Alteração de Matrícula, conforme o calendário
orientação.
escolar.
O sistema gera uma lista das autorizações, o que facilitará
substancialmente o trabalho das coordenações e do tempo 3) o aluno deve acompanhar se a matrícula foi autorizada,
gasto pela secretaria durante o processo.
por meio do relatório de matrícula, no sistema de Serviços
Acadêmicos da DAC.
4) para acessar o sistema do IEL, será necessário solicitar
uma senha no primeiro acesso, utilizando o número do RA,
podendo a senha ser alterada posteriormente.
As disciplinas TL concomitantes, precisam serem cursadas
juntas. Fiquem atentos à informação que disponibilizamos
nos quadros das disciplinas.

