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Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social 

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 

 

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO GRADUAÇÃO 2017.1 
 

APROVADO EM 14 DE JUNHO DE 2017 (DELIBERAÇÃO COEPE Nº 011) O 
CALENDÁRIO ACADÊMICO 2017.1 (75 DIAS LETIVOS) ADEQUADO CONFORME 
PARECER CEE Nº 8/2017.  

 

Datas Eventos 
13/03 a 14/07 Semestre letivo 2016-2, incluindo aulas de reposição e data final para 

entrega de relatórios com notas e frequências. 
A Deliberação COEPE nº 010, de 14 de junho de 2017 aprova a 

antecipação do término do semestre letivo 2016.2 de 18/07/2017 para 

14/07/2017 (103 dias). 

17 a 18/07 Destrancamento de matrícula  

19 a 21/07 Renovação de matrícula (inscrição em disciplinas para o semestre 
letivo 2017-1)* 

01/08 Início das solicitações de processo de Colações de Grau 
administrativas dos concluintes  

31/07 Prazo final para deferimento da renovação de matrícula 

01/08 Início do semestre letivo 2017-1 

01 a 31/08 Divulgação de edital de monitoria (à critério da Unidade) 

01 a 03/08 Solicitação de isenção de disciplina 

09 a 11/08 Solicitação de inclusão e exclusão de disciplinas (modificação de grade 
de disciplinas) 

09/08 Resultado das solicitações de isenção de disciplina  

21/08 Resultado das solicitações de inclusão e exclusão 

21/08 Término das solicitações de processo de Colações de Grau 
administrativas dos concluintes** 

11/09 Prazo final para trancamento de matrícula 

13/09 a 20/10 Reavaliação socioeconômica (bolsa permanência) 

23 a 28/10 Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

27/10 Prazo final para últimas provas 

30/10 Encerramento do período letivo 

30/10 Prazo final para inclusão de notas no sistema acadêmico e entrega de 
relatórios de notas e frequências 

*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.  

** Alunos concluintes avaliados pelo ENADE deverão concluir o curso administrativamente até 
o dia 31/08. 

 

 


