
 

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO DE GRADUAÇÃO  

PERÍODO LETIVO 2018-2 

Calendário acadêmico de graduação 2018-2 (Deliberação Coepe 008/2018). 

Datas Eventos 

14/07 Término do semestre letivo 2018-1, incluindo aulas de reposição e data final para 

entrega de relatórios com notas e frequências  

Até 06/08 Destrancamento de matrícula 

09 a 11/07 Renovação de matrícula (inscrição em disciplinas, on line)* 

25/06 a 13/07 Seminários de Inverno 

Até 22/08 Procedimentos de diplomação - concluintes 2018-1 Solicitação de abertura de processo 

de colação de grau pelo aluno (on line)  

01/08 Prazo final para deferimento da renovação de matrícula 

09/07 até 14/08 Trancamento de matrícula  

06/08 a 17/08 Divulgação de edital de monitoria (à critério da Unidade) 

13/08 Início das aulas 

16/07 até 20/07 Solicitação de isenção de disciplina (presencial) 

10/08 Resultado das solicitações de isenção de disciplina  

22 a 24/08 Solicitação de modificação de grade montada na rematrícula (inclusão e exclusão de 

disciplinas; on line) 

06/09 Resultado das solicitações de inclusão e exclusão (no boletim) 

15 a 21/10 Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – “Ciência para a Redução das 

Desigualdades” e XI Jornada de Ciência e Tecnologia da Uezo  

13/11 Comemoração do dia da Consciência Negra 

Até 07/12 Prazo final para aplicação das últimas provas 

Até 14/12 Inclusão de notas no sistema acadêmico, revisão de nota e entrega de relatórios de 

notas e frequências 

14/12 Encerramento do período letivo 2018-2  

Até 21/12 Correções de relatório acadêmico (Deliberações Coepe 024/2015 e 009/2016) 

 

*A Renovação de matricula 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 segundo semestre letivo de 2018 

Independência do Brasil — 7 de Setembro (Sexta-feira) 

Nossa Senhora de Aparecida — 12 de Outubro (Sexta-feira) 

Finados — 2 de Novembro (Sexta-feira) 

Proclamação da República — 15 de Novembro (Quinta-feira) 

Dia da Consciência Negra — 20 de Novembro (Terça-feira)  


