
 
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

DELIBERAÇÃO COEPE Nº 003, DE 20 DE MARÇO DE 2018.

APROVA  CALENDÁRIO  ACEDÊMICO
2017.2 E 2018.1 EM CONCOMITÂNCIA

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO, no uso de

suas atribuições estatutárias e regimentais, na sua 38ª Reunião Extraordinária realizada

em 20 de março de 2018,

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar os calendários acadêmicos 2017-2 e 2018-1 em concomitância, com a

anuência do Conselho Estadual de Educação, ante a portaria CEE 3667 de 13 de março

de  2018  (homologa  parecer  CEE  Nº  12  de  13  de  março  de  2018),  que  aprova  o

planejamento acadêmico, expresso por meio de Calendário Acadêmico, com 100 dias

letivos e autoriza a realização da concomitância dos semestres de 2017.2 e 2018.1. 

Art. 2º – Fixar as épocas para os atos da administração acadêmica nos semestres letivos

2017-2 e 2018-1, justapostos, na forma abaixo.
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Datas Eventos

01/08 a 08/12/2017 Semestre letivo 2017-1, incluindo aulas de reposição e data final para entrega de
relatórios com notas e frequências 

04/12 a 02/02/2018 Destrancamento de matrícula 

15/01 a 17/01/2018 Renovação de matrícula (inscrição em disciplinas)*

Até a 28/02/2018 Prazo para solicitações de processo de Colações de Grau administrativas dos 
concluintes 

31/01/2018 Prazo final para deferimento da renovação de matrícula

05 a 09/02/2018 Seminários de verão

05/02/2018 Início das solicitações de trancamento de matrícula

05/02 a 15/03/2018 Divulgação de edital de monitoria (a critério da Unidade)

19/02/2018 Início das aulas

19 a 21/02/2018 Solicitação de isenção de disciplina

08/03/2018 Resultado das solicitações de isenção de disciplina 

09 e 11/03/2018 Solicitação de modificação de grade 2017-2 montada na rematrícula, por 
exclusão de disciplinas

16/03/2018 Término do prazo para trancamento de matrícula

15 a 18/03/2018 Inscrição em disciplinas do semestre letivo 2018-1

19/03/2018 Deferimento sobre solicitação de modificação de grade 2017-2, por exclusão de 
disciplinas

26/03/2018 Respostas sobre deferimento de inscrição em disciplinas

27 e 28/03/18 Solicitação de adequação do planejamento acadêmico (nova exclusão 2017-2 e 
inclusão em 2018-1), por requerimento on line

06/04/2018 Deferimento sobre adequação do planejamento acadêmico, no boletim escolar

Até 22/06/2018 Prazo final para aplicação das últimas provas

Até 29/06/2018 Inclusão de notas no sistema acadêmico, revisão de nota e entrega de relatórios 
de notas e frequências

25/06 a 13/07 de 2018 Seminários de Inverno

14/07/2018 Encerramento dos períodos letivos concomitantes, 2017.2 e 2018-1

*Normalmente, a renovação de matricula ocorre automaticamente na ocasião da inscrição em disciplinas para semestre letivo 
seguinte ao cursado. A partir do segundo período, o aluno poderá passar ao status de evadido, caso não solicite a renovação.
Excepcionalmente  no semestre  letivo 2018-1,  não haverá  obrigatoriedade de  inscrição em disciplinas visando a renovação de
matrícula, caso já esteja cursando disciplinas em 2017-2.

Observação: A Secretaria Acadêmica faz atendimento ao público externo exclusivamente às segundas, quarta e sextas.

Feriados no primeiro semestre civil de 2018

13/02/2018 (terça-feira) -  Carnaval
14/02/2018 (quarta-feira) -  Cinzas
30/03/2018 (sexta-feira) -  Paixão de Cristo
01/04/2018 (domingo) -  Páscoa
21/04/2018 (sábado) -  Tiradentes
22/04/2018 (domingo) -  Descobrimento do Brasil
23/04/2018 (segunda-feira) -  São Jorge
01/05/2018 (terça-feira) -  Dia do Trabalho
31/05/2018 (quinta-feira) -  Corpus Christi
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Art. 3º -  Durante o período de justaposição dos semestres letivos o histórico escolar de

todos os alunos apresentará, na subárea reservada para observações, um comunicado

sobre a concomitância dos semestres letivos 2017-2 e 2018-1. 

Art. 4° - O cômputo de semestres letivos para integralização de curso não considerará o

semestre letivo 2018-1, por ocorrer em justaposição com 2017-2, para todos os alunos

de  matrícula  2006-1  a  2017-2,  com  exceção  dos  últimos  alunos  que  fizeram

transferência interna, transferência externa ou reingresso, que iniciaram suas aulas no

semestre civil 2018-1.

Art.  5º  -   Exclusivamente  nestes  semestres  letivos  concomitantes,  será  possível  a

inscrição  de  disciplinas  com  quebra  de  pré-requisito,  sendo  o  deferimento  ainda

dependente  da  avaliação  da  direção  da  Unidade  Universitária  do  curso  e  da

disponibilidade de vaga em sala de aula ou laboratório.

Art. 6º - No semestre letivo 2018-1, a inscrição em disciplinas não será obrigatória para

a  manutenção  do  status  de  aluno  regularmente  matriculado,  assim  como  não  será

obrigatória a inscrição de no mínimo três disciplinas.

Art.  7º –   Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura,  revogadas as

disposições em contrário

Rio de Janeiro, 20 de março de 2018.

Maria Cristina de Assis
Presidente

ID 2565482
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