
 
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 043, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018.

APROVA CALENDÁRIO  ACADÊMICO
2019.1 

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 96ª Reunião Ordinária realizada em

11 de outubro de 2018,

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar Calendário Acadêmico 2019.1, constante no anexo desta Deliberação.

Parágrafo único: Início do semestre letivo em 11/03/2019, encerramento do período

letivo em 13/07/2019.

Art.  2º –  Esta  Deliberação entra  em vigor  na data  de  sua assinatura,  revogadas  as

disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2018.

Maria Cristina de Assis
Presidente
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CALENDÁRIO ACADÊMICO DE GRADUAÇÃO 
PERÍODO LETIVO 2019-1

Calendário acadêmico de graduação 2019-1 (Deliberação COEPE nº 043/2018).

Datas Eventos

21/12 Término do semestre letivo 2018-2, incluindo aulas de reposição e data final para 
entrega de relatórios com notas e frequências 

14 a 18/01/2019 Solicitação de isenção de disciplina (presencial)

Até 01/02 Resultado das solicitações de isenção de disciplina 

Até 01/02 Destrancamento de matrícula (presencial)

04 a 08/02 Renovação de matrícula (inscrição em disciplinas, on line)*

Até 22/03 Procedimentos de diplomação - concluintes 2018-2 Solicitação de abertura de 
processo de colação de grau pelo aluno (on line). 

22/02 Prazo final para deferimento da renovação de matrícula

01/02 até 15/03 Trancamento de matrícula 

11/02 a 22/02 Divulgação de edital de monitoria (aà critério da Unidade)

11/03 Início das aulas

20/03 a 22/03 Solicitação de modificação de grade montada na rematrícula (inclusão e exclusão de 
disciplinas; on line)

12/04 Resultado das solicitações de inclusão e exclusão 

Até 06/07 Prazo final para aplicação das últimas provas

Até 13/07 Inclusão de notas no sistema acadêmico, revisão de nota e entrega de relatórios de 
notas e frequências

13/07 Finalização das correções de relatório acadêmico (Deliberações COEPE 024/2015 e 
009/2016) e Encerramento do período letivo 2019-1 

*A Renovação de matrícula ocorre automaticamente na ocasião da inscrição em disciplinas (on line) para semestre letivo 
seguinte ao cursado. A partir do segundo período, o aluno poderá passar ao status de evadido, caso não solicite a renovação.

Feriados no primeiro semestre letivo de 2019
Sexta-Feira da Paixão — 19 de abril (Sexta-feira)
Tiradentes – 21 de abril (Domingo)
São Jorge – 23 de abril (Terça-feira)
Dia do Trabalhador  — 01 de maio (Quarta-feira)
Corpus Christi — 20 de junho (Quinta-feira)
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