
 

CALENDÁRIO ACADÊMICO DE GRADUAÇÃO  

Períodos letivos 2017-2 e 2018-1 em concomitância, de acordo com a Portaria CEE Nº 3667/2018 

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 (à 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 

 

 


