CALENDÁRIO ACADÊMICO – SEMESTRE LETIVO 2010/1
MÊS

PERÍODO


JANEIRO
18 a 22
01
08 a 11
18 a 19
FEVEREIRO

 Solicitação de vagas: aluno especial, transferência de outras IES e portador de diploma de nível superior.
 Solicitação de transferência interna.
 Solicitação de Banca Examinadora Especial (no departamento)
Retorno das atividades docentes
Matrícula dos Aprovados no Vestibular 2010/1 (1ª chamada) (data fixa para todos os Campi)
Matrícula dos classificados no Vestibular 2010/1 (2ª chamada) (data fixa para todos os Campi)
Matrícula dos veteranos (cada campus poderá fixar datas dentro desse período, devido ao sistema
acadêmico)

22/02 a 04/03

Solicitação de aproveitamento de estudos (cada campus poderá fixar datas dentro desse período)

05

Encaminhamento dos processos (solicitação de vagas e aproveitamentos) aos Departamentos

10

Prazo máximo para divulgação das vagas remanescentes aos departamentos (somente após data de matrícula dos
veteranos)
Realização da seleção de solicitação de vagas (Transferência externa, transferência interna entre cursos afins e
portador de diploma de graduação) *somente após divulgação das vagas

19
01 a 13
22

DIAS
LETIVOS

Férias docente

22/02 a 05/03

15
MARÇO

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Divulgação do resultado da seleção de solicitação de vagas
Atividades pedagógicas (Conforme Campi)
Início do período letivo (data fixa para todos os Campi)
01 sábado letivo

00

00

09

CALENDÁRIO ACADÊMICO – SEMESTRE LETIVO 2010/1
MËS

ABRIL

PERÍODO

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

02

Feriado Nacional – Paixão de Cristo

09
21

Prazo limite para confirmação de matrícula dos calouros (data fixa conforme edital de
vestibular)
Feriado Nacional  Tiradentes

22

Prazo limite para convocação de classificados no Vestibular 2009/1 (data fixa)

22

Prazo limite para trancamento de matrícula (data fixa)

DIAS LETIVOS

23

03 sábados letivos
MAIO

01

04 sábados letivos
03

JUNHO

JULHO

14 a 18

 Solicitação de vagas: aluno especial, transferência de outras IES e portador de diploma de nível
superior.
 Solicitação de transferência interna.
 Solicitação de Banca Examinadora Especial (no departamento)
(Obs. Solicitações para entrada em 2010/2)
03 sábados letivos
Matrícula dos Aprovados no Vestibular 2010/2 (1ª chamada) (data fixa para todos os Campi)

12 e 13

Matrícula dos Aprovados no Vestibular 2010/2 (2ª chamada) (data fixa para todos os Campi)

23

02

25

Feriado Nacional – Corpus Christi

06 a 09

24 a 29
AGOST
O

Feriado Nacional Dia do Trabalho

Término do período letivo (data fixa)
Provas finais (data fixa)
03 sábados letivos

23

20

Último prazo para entrega de notas na SAA (data fixa)
Total de dias letivos
09/08/2010  Início do período letivo 2010/2

100

