RESOLUÇÃO DO CONSEPE Nº 25/2017

Aprova o Calendário Acadêmico 2018
da F.SS.S. e dá outras Providências.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃOCONSEPE DA FACULDADE SANTÍSSIMO SACRAMENTO, no uso de suas atribuições
regimentais, em sessão plenária do dia 25/09/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Calendário Acadêmico para o ano 2018, constante do Anexo Único
desta Resolução.

Art. 2º - Determinar que a Direção da Faculdade, divulgue amplamente o Calendário,
no âmbito da Instituição.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala da Direção, 25 de setembro de 2017.

Izabel de Assis Batista
Presidente do CONSEPE

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO DO CONSEPE Nº 25/2017.

Calendário Acadêmico de 2018
JANEIRO
02 a 31 - Período de solicitação de Colação de Grau dos concluintes do semestre 2017.2.
08 – Início de solicitação de trancamento de matrícula.
08 a 26 – Solicitação de Dispensa e Aproveitamento de Estudos.

FEVEREIRO
19 – Início do período letivo 2018.1.
MARÇO
09 – Início do período para colação de grau dos concluintes do semestre 2017.2.
28 – Último dia para solicitação de trancamento de matrícula do semestre 2018.1.

ABRIL
02 a 07 – Período da primeira verificação parcial.

MAIO
18 a 24 – Período da segunda verificação parcial.

JUNHO
01 a 15 – Solicitação de Matrícula Especial para o semestre 2018.2 dos candidatos à
transferência, mudança de turno e portador de diploma.

JULHO
05 a 11 – Período da terceira verificação parcial.
11 – Último dia de aula do semestre 2018.1.
12 a 16 – Publicação dos resultados dos alunos aprovados e não aprovados por média e
reprovados por faltas no semestre 2018.1.
12 a 31 – Período de solicitação de Colação de Grau dos concluintes do semestre 2018.1.
17 e 18 – Matrícula dos alunos aprovados e não aprovados no semestre 2018.1.
17 e 23 – Período de verificação final do rendimento escolar no semestre 2018.1 para os
alunos não aprovados por média.
24 – Início de solicitação de trancamento de matrícula.
24 – Início de período para solicitação de Aproveitamento de Estudos no semestre 2018.2.
24 a 27 – Publicação dos resultados das verificações finais do semestre 2018.1.
30 a 31 – Período de Atividades de Planejamento para o semestre 2018.2.

AGOSTO
01 – Início do semestre letivo 2018.2.

SETEMBRO
08 a 14 – Período da primeira verificação parcial do semestre 2018.2.
10 – Último dia para solicitação de trancamento de matrícula no semestre 2018.2.
14 – Início do período de Colação de Grau dos concluintes do semestre 2018.1.

OUTUBRO
24 a 30 – Período da segunda verificação parcial do semestre 2018.2.
DEZEMBRO
03 a 14 – Solicitação de Matrícula Especial para o semestre 2019.1 dos candidatos a:
transferência, mudança de turno e portador de diploma.

07 a 14 – Período da terceira verificação parcial do semestre 2018.2.
14 – Último dia de aula do semestre 2018.2.
15 a 18 – Publicação dos resultados dos alunos aprovados e não aprovados por média e
reprovados por faltas no semestre 2018.2.
19 a 26 – Período de verificação final do rendimento escolar no semestre 2018.2 para os
alunos não aprovados por média.
17 e 18 – Matrícula dos alunos aprovados e não aprovados no semestre 2018.2.

27 e 28 – Divulgação dos resultados das Verificações finais do semestre 2018.2.
26 – Início do período de solicitação de Colação de Grau dos concluintes do
semestre 2018.2.
27 e 28 – Período para o Planejamento Pedagógico do semestre 2019.1.

OBS:
Dias letivos do 1º semestre – 114
Dias letivos do 2º semestre – 111

Izabel de Assis Batista
Presidente do CONSEPE

