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RESPONSÁVEL: CIE-NRM  

AUTORIZADO POR: DIRETOR TÉCNICO II - CIE 

DATA: 02/02/2022 
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Coordenadoria de Informação, Tecnologia, Evidência e Matrícula - 

CITEM  

Departamento de Planejamento e Gestão da Rede Escolar e Matrícula 
– DGREM  

Centro de Matrícula - CEMAT  

  

   
   

COMUNICADO CITEM – DGREM/CEMAT DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 
  

   
   

Assunto:  Cronograma de matrícula - 2022  
  

Prezados Gestores, 

  

Segue Cronograma das próximas ações relacionadas à Matrícula 2022. 

Solicitamos que façam o acompanhamento a fim de que não se percam os prazos e que os 

registros sejam lançados corretamente. 

  



  

Opção  Abertura  Fechamento  Observação  

Inscrição e intenção de 
Transferência 

  
03/02/2022 

  
― 

Registro na SED das solicitações de mudança de escola, 
de alunos com matrícula ativa em escolas 

públicas, com ou sem alteração de endereço. 

Baixar matrícula do 
aluno por Transferência 

03-02-2022 
  

― 
A opção deve ser utilizada apenas para os casos em 

que se aplica (mudança para rede privada, mudança de 
Estado, País...). 

Remanejar aluno de 
classe 

03-02-2022 23-12-2022 Opção disponível para DE e unidade escolar. 

  
  

Registrar Não 
Comparecimento de 

aluno (NCOM) 

  
  

18-02-2022 

  
  

25-02-2022 

O Não Comparecimento será disponibilizado após 15 
dias de ausências consecutivas não justificadas, a partir 

do dia 02-02-2022, ou início da matricula do 
aluno.  Após o prazo a escola possui mais 5 dias para 

efetivar o lançamento desse registro na SED. 

Impressão da lista oficial 
dos alunos 

18-02-2022 25-03-2022 
Uma vez organizadas as classes, a lista nominal dos 

estudantes poderá ser impressa de forma definitiva. 

Registrar Abandono do 
aluno, em relação ao ano 

letivo de 2022 

Final do ano 
letivo e/ou 

semestre para o 
EJA. 

__ 
  

Caracterizado pelas ausências intercaladas não 
justificadas, após realizada a busca ativa dos 

estudantes e esgotadas todas as formas de contato e 
recuperação. 

 

RESPONSÁVEL: 

 

Claudia Regina Marchetto Severino 

DIRETOR TÉCNICO I 

 CIE-NRM    

De acordo, 

Nilza Rosa da Silva 

DIRETOR TECNICO II 

  CIE    

 

 


