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CALENDÁRIO ACADÊMICO – ANO LETIVO 2018    
 
JANEIRO – 2018 
02 a 12 – Rematrícula antecipada para o 1º semestre de 2018 
02 – Início do período para solicitação para cursar disciplinas e/ ou dependências, via protocolo on-line 
02 a 21 – Recesso Escolar 
08 -  19h – Colação de Grau Oficial/ Cerimônia Festiva – Serviço Social, Licenciatura em Física, 
Matemática, Pedagogia e Química. 
09 -  19h – Colação de Grau Oficial/ Cerimônia Festiva – Licenciatura em Ciências Biológicas, Educação 
Física e Bacharelado em Educação Física. 
10 – 19h – Colação de Grau Oficial / Cerimônia Festiva – Engenharia de Produção 
11 – 19h - Colação de Grau Oficial / Cerimônia Festiva – Farmácia  e Odontologia 
15 a 26  – 1º período para rematrícula com pedido de reabertura de vaga conforme valores estabelecidos na 
resolução RE nº01/2018 
15 – 19h - Colação de Grau Oficial / Cerimônia Festiva – Engenharia Elétrica e Administração 
17 – 19h - Colação de Grau Oficial / Cerimônia Festiva – Engenharia Química e Engenharia Ambiental 
18 – 19h - Colação de Grau Oficial / Cerimônia Festiva – Agronomia, Zootecnia, Engenharia de Alimentos, 
Bacharelado em Química Tecnológica e Bacharelado Física Médica. 
22 – 19h – Colação de Grau Oficial / Cerimônia Festiva - Engenharia Mecânica 
23 – 19h - Colação de Grau Oficial / Cerimônia Festiva – Engenharia Civil 
24 – 19h - Colação de Grau Oficial / Cerimônia Festiva – Sistemas de Informação e Ciências Contábeis. 
25 – 19h - Colação de Grau Oficial / Cerimônia Festiva – Direito 
29 – inicio do 1º Semestre Letivo/2018 
29 à 31 – Planejamento  de Cursos 
29 à 08/03 - 2º período para rematrícula com pedido de reabertura de vaga conforme valores estabelecidos na 
resolução RE nº01/2018 
 
 
FEVEREIRO – 2018 
12 a 17 - Carnaval 
 
 
MARÇO – 2018 
07 – Reunião Ordinária do Conselho de Extensão e Cultura 
10 -  Prazo final para lançamento on-line das presenças/faltas dos meses anteriores e entrega obrigatória das  
listas de presença na Secretaria Geral 
08 -  Prazo final para solicitação de transferência interna de curso, solicitação via protocolo on-line 
08 – Prazo final para solicitação para cursar disciplinas e/ ou dependências, solicitação via protocolo on-line 
14 – Reunião Ordinária do Conselho de Pós-Graduação 
21 – Reunião Ordinária do Conselho Superior de Cursos 
28 -  Reunião Ordinária do Conselho Universitário 
 
 
ABRIL – 2018 
03 – Simulado ENADE 
06 – 15h – Colação de Grau (Extraordinária) 
10 -  Prazo final para lançamento on-line das presenças /faltas do mês anterior e entrega obrigatória das 
listas de presença na Secretaria Geral 
12  – Prazo final para trancamento de matrícula, de disciplinas e ou dependências, solicitação via protocolo  
on-line 
13 a 23 – Período para lançamento on–line da 1ª nota parcial (referente ao 1º bimestre) 
24 a 26 - Período para solicitação de revisão da 1ª nota parcial, solicitação via protocolo on line, conforme 
Instrução Normativa PRG 01/16 
27 e 28 - Prazo final para lançamento on–line da revisão da 1ª nota parcial conforme Instrução Normativa PRG 
01/16 
 
 
MAIO – 2018 
10 - Prazo final para lançamento on-line das presenças/faltas do mês anterior e entrega obrigatória das listas  
de presença na Secretaria Geral 
23 – Avaliação Integrada 
23 a 25 – Simpósio de Iniciação Científica - SIC 
 
 
 



 
JUNHO – 2018 
05 – Início do período para solicitação para cursar disciplinas e/ ou dependências, via protocolo on-line 
05/06 a 30/07 – Rematrícula para o 2º Semestre de 2018 
06 – Reunião Ordinária do Conselho de Extensão e Cultura 
10 -  Prazo final para lançamento on-line das presenças/ faltas do mês anterior e entrega obrigatória das 
listas de presenças na Secretaria Geral 
11 a 13 - Período para lançamento on–line da 2ª nota parcial (referente ao 2º bimestre) 
13 – Reunião Ordinária do Conselho de Pós-Graduação 
15 - Prazo final para que os cursos encaminhem à Pró-Reitoria de Graduação, as propostas de alterações das 
estruturas curriculares para 2019 
15 - Prazo final para lançamento das presenças/ faltas do mês de junho e entrega obrigatória das listas  
de presenças na Secretaria Geral 
14 a 16 - Período para solicitação da revisão da 2ª nota parcial, solicitação via protocolo on-line, conforme 
Instrução Normativa PRG 01/16 
20 – Reunião Ordinária do Conselho Superior de Cursos 
17 e 18 - Período para lançamento on-line da revisão da 2ª nota parcial, conforme Instrução Normativa PRG 
01/16 
20 a 26 – Período para aplicação da prova substitutiva e lançamento das notas 
27 e 28 – Período para lançamento on-line das notas da prova substitutiva 
27 – Reunião Ordinária do Conselho Universitário 
28 -  Encerramento do 1º Semestre Letivo 
29/06 a 28/07– Férias do Corpo Docente 
 
 
JULHO – 2018 
30 – Inicio do 2º Semestre Letivo 
30 a 01/08   - Período para solicitação de revisão da Prova Substitutiva, solicitação via protocolo on-line, 
conforme Instrução Normativa PRG 01/16 
31 a 15/08 - 1º período para rematrícula com pedido de reabertura de vaga conforme valores estabelecidos na 
resolução RE nº 01/2018 
 
 
AGOSTO – 2018 
01 – Reunião Ordinária do Conselho de Extensão e Cultura 
03 – 15h - Colação de Grau (Extraordinária) 
02 a 04 - Período para lançamento de revisão da Prova Substitutiva, conforme Instrução Normativa PRG 01/16 
08 -  Reunião Ordinária do Conselho de Pós-Graduação 
15 -  Reunião Ordinária do Conselho Superior de Cursos 
16 a 26 – Recesso Escolar (Festa do Peão) 
27 a 06/09 -  2º período para rematrícula com pedido de reabertura de vaga conforme valores estabelecidos na 
resolução RE nº 01/2018 
29 – Simulado ENADE 
29 – Reunião Ordinária do Conselho Universitário 
31 – 15h - Colação de Grau (Extraordinária) 
 
 
SETEMBRO – 2018 
10 - Prazo final para lançamento on-line das presenças/ faltas dos meses anteriores e entrega obrigatória das 
listas de presença na Secretaria Geral 
06 –Prazo final para solicitação de transferência interna de cursos, solicitação via protocolo on-line 
06 - Prazo final para solicitação para cursar disciplinas e/ ou dependências, solicitação via protocolo on-line 
28 -  Prazo final para trancamento de matrícula, de disciplina e/ou dependência, solicitação via protocolo 
 on-line 
29 a 09/10 – Período para lançamento on-line da 1ª nota parcial (referente ao 1º bimestre) 
 
   
OUTUBRO – 2018 
10 a 12 - Período para solicitação da revisão da 1ª nota parcial, solicitação via protocolo on-line, conforme 
Instrução Normativa PRG 01/16 
10 - Prazo final para lançamento on-line das presenças/faltas do mês anterior e entrega obrigatória das 
listas de presença na Secretaria Geral 
13 e 14 - Período para lançamento on–line da revisão da 1ª nota parcial, conforme Instrução Normativa PRG 
01/16 
22 a 26 – Planejamento de Cursos para 2019 
24 – Avaliação Integrada 
26 – 15h - Colação de Grau (Extraordinária) 
 



 
 
NOVEMBRO – 2018 
06 – Inicio de rematrículas antecipadas para o 1º semestre/2019 e início do período para solicitação para 
cursar disciplinas e/ ou dependências, via protocolo on-line 
10 -  Prazo final para lançamento on-line das presenças/faltas do mês anterior e entrega obrigatória das 
listas de presença na Secretaria Geral 
21 - Reunião Ordinária do Conselho de Extensão e Cultura 
28 - Reunião Ordinária do Conselho de Pós-Graduação 
 
 
DEZEMBRO – 2018 
30/11 a 04 -  Período para lançamento on–line da 2ª nota parcial (referente ao 2º bimestre) 
04 - Prazo final para lançamento das presenças/faltas dos meses anteriores e dezembro e entrega das 
 listas de presença na Secretaria Geral 
05 a 07 - Período para solicitação da revisão da 2ª nota parcial, solicitação via protocolo on-line, conforme 
Instrução Normativa PRG 01/16 
05 - Reunião Ordinária do Conselho Superior de Cursos 
08 e 09 - Período para lançamento on-line da revisão da 2ª nota parcial, conforme Instrução Normativa PRG 
01/16 
08 a 15 – Período para aplicação da prova substitutiva 
16 a 18 – Período para lançamento on-line das notas da prova substitutiva 
12 – Reunião Ordinária do Conselho Universitário 
15 – Encerramento do 2º semestre letivo 
19 e 20 - Período para solicitação da revisão da prova substitutiva, solicitação via protocolo on-line, conforme 
Instrução Normativa PRG 01/16 
20 – Prazo final para rematrículas antecipadas para o 1º semestre/ 2019 
20 – 15h - Colação de Grau (Extraordinária) 
21 e 22 -  Prazo final para lançamento on-line da revisão da prova substitutiva, conforme Instrução Normativa 
PRG 01/16 
 
 
 
OBSERVAÇÃO:- O recebimento de documentos para transferência poderá ocorrer a qualquer tempo, dentro 
do período letivo, desde que o (a) aluno (a) esteja matriculado (a) e cursando regularmente em outra instituição 
de ensino. 


