CALENDÁRIO ACADÊMICO - 1º SEMESTRE 2017
CURSOS PRESENCIAIS
DATAS

ATIVIDADES

7/12/16 a 06/01/17 - Período de renovação de matrícula do aluno veterano para o semestre letivo de janeiro a junho de 2017.
19/12/16 a 17/1/17 - Recesso do corpo docente referente ao ano letivo de 2016.

JANEIRO

19/12/16 a 31/1/17 - Férias do corpo discente.

1
2
6
23 a 31
09/1 a 3/2

- Feriado: Confraternização Universal.
Início de Atividades do Internato Medicina
- Vencimento da parcela regular de janeiro de 2017.
- Planejamento acadêmico.
- Período das inscrições das disciplinas eletivas.

09/1 a 13/2 - Período de inscrição para cursar disciplina presencial e web de dependência ou adaptação em regime paralelo, inclusive aluno retido. O não
pagamento da parcela única resultará no cancelamento da inscrição.
25 - Feriado local: aniversário da cidade de São Paulo.
DATAS

ATIVIDADES
1
2
7
3

-

FEVEREIRO

13 13

-

01/02 a 08/03 6 17 15 24 25/02 a 01/03 DATAS

21 dias de trabalho acadêmico efetivo

Início das aulas e recepção para ingressantes.
Início das aulas presenciais e WEB para alunos veteranos
Vencimento da parcela regular de fevereiro de 2017.
Último dia para inscrição nas disciplinas eletivas.
Último dia de inscrição para cursar disciplina de dependência ou adaptação em regime paralelo, inclusive aluno retido. O não pagamento da parcela
única resultará no cancelamento da inscrição .
Último dia para pagamento da parcela única para cursar disciplina de dependência ou adaptação em regime paralelo. O não pagamento da parcela
única resultará no cancelamento da inscrição .
Período de inscrição para cursar disciplina de dependência ou adaptação em regime especial. O não pagamento da primeira parcela resultará no
cancelamento da inscrição.
Início das aulas das discplinas eletivas
Último dia para requerer cancelamento para cursar disciplina de dependência ou adaptação em regime paralelo para aluno inscrito que realizou o
pagamento da parcela única, exceto aluno retido.
Colação de grau individual para o concluinte com protocolo aberto no período de 1 a 31/12/2016
Último dia para o aluno ingressante requerer transferência interna de curso, turno e turma. Registra-se que o aluno poderá requerer somente uma vez a
mudança de turma no semestre letivo.
Feriado: Carnaval e Recesso Escolar
ATIVIDADES

26 dias de trabalho acadêmico efetivo

MARÇO

3 - Último dia para os professores realizarem os lançamentos de frequência dos alunos do mês de fevereiro.
7 - Vencimento da parcela regular de março de 2017.
2 - 8 - Período para solicitar revisão de faltas do mês de fevereiro, via Portal Unisa.
Último dia de inscrição para cursar disciplina de dependência ou adaptação em regime especial. O não pagamento da 1ª parcela resultará no
08 cancelamento da inscrição.
08 - Último dia para pagamentos da 1ª parcela para cursar disciplina de dependência ou adaptação em regime especial.
15 - Colação de grau individual para o concluinte com protocolo aberto no período de 1 a 31/1/2017.
DATAS

ATIVIDADES
03 -

ABRIL

4
7
7
3a7

8 - Último dia para requerer cancelamento para cursar disciplina de dependência e adaptação em regime especial para aluno inscrito que realizou o
pagamento da primeira parcela.
14 a 16
Feriado: Paixão de Cristo e Recesso Escolar
19 - Colação de Grau para o concluinte com protocolo aberto no período de 1 a 28/2/2017.
21 a 23 - Feriado: Tiradentes e Recesso Escolar
DATAS

MAIO

-

21 dias de trabalho acadêmico efetivo

Início das aulas da disciplina de dependência e adaptação em regime especial. Somente para o aluno inscrito que efetivou o pagamento da 1ª
parcela.
Último dia para professores realizarem os lançamentos de frequência dos alunos do mês de março.
Prazo final para apresentação dos resultados parciais da Avaliação Contínua.
Vencimento da parcela regular de abril de 2017.
Período para solicitar revisão de faltas do mês de março, via Portal Unisa

1
8
3
2a5
9 a 13

ATIVIDADES
- Feriado: Dia do Trabalho e Recesso Escolar.
- Vencimento da parcela regular de maio de 2017.
- Último dia para os professores realizarem os lançamentos de frequência dos alunos do mês de abril.
- Período para solicitar revisão de faltas do mês de abril, via Portal Unisa
- Período de inscrição e pagamento da taxa para realização de atividade substitutiva da disciplina EAD

15 a 19 - Período para realização da atividade substitutiva da disciplina EAD.
17 - Colação de grau individual para o concluinte com protocolo aberto no período de 1º a 31/3/2016.
26 - Prazo final para lançamentos da Avaliação Contínua.
29 a 31 - Período de Avaliação Global WEB ( disciplinas regulares, DPs e Adaptações)

26 dias de trabalho acadêmico efetivo

DATAS

ATIVIDADES

JUNHO

8 a 14
9 a 21
7
15
2
19
1a7
12/06 a 14/07
23 a 29
30
21
21
30/06 a 03/07
30

23 dias de trabalho acadêmico efetivo

Período de Avaliação Global
Período para solicitação, no Portal, da Avaliação Substitutiva. O não pagamento da taxa, implica no cancelamento da solicitação.
Vencimento da parcela regular de junho de 2016.
Feriado: Corpus Christi
Último dia para os professores realizarem os lançamentos de frequência dos alunos do mês de maio.
Prazo final para lançamentos da Avaliação Global.
Período para solicitar revisão de faltas do mês de maio, via Portal Unisa.
Período de renovação de matrícula de aluno veterano para o semestre letivo de julho a dezembro de 2017.
Avaliação Substitutiva para alunos que pretendam substituir a nota da Avaliação Global.
Prazo final para lançamentos da Avaliação Substitutiva.
Último dia para os professores realizarem os lançamentos de frequência dos alunos do mês de junho.
Colação de grau individual para o concluinte com protocolo aberto no período de 1/04 a 30/5/2017.
Prazo final para solicitação de revisão de notas.
Encerramento das atividades do semestre letivo e data final para lançamento de notas.

1º semestre letivo: 119 dias de trabalho acadêmico efetivo
Legenda:

Por semana

Início das aulas

Por mês

Dias não letivos

CALENDÁRIO ACADÊMICO - 2º SEMESTRE 2017
CURSOS PRESENCIAIS

DATAS

ATIVIDADES

JULHO

1 a 30
1 a 31
3 a7
05/07 a 09/07
07
7
7
14
15/7 a 15/8
20/7 a 15/8
31
DATAS
2
7
7
15
16

AGOSTO

17
18/08 a 07/09

Prazo inicial para aluno regularmente matriculado requerer aproveitamento de estudos para disciplinas a serem cursadas em 2017-02.
Inicio para o aluno calouro e veterano requerer transferência interna de curso, turno e turma. Registra-se que o aluno poderá requerer somente uma
vez a mudança de turma no semestre letivo.
Vencimento da parcela regular de julho de 2017.
Último dia de renovação de matrícula de aluno veterano para o semestre letivo de julho a dezembro de 2017.
Período de inscrição e pagamento da parcela única para cursar disciplina de dependência ou adaptação em regime paralelo, inclusive aluno retido. O
não pagamento da parcela única resultará no cancelamento da inscrição.
Período das inscrições das disciplinas eletivas.
Planejamento Acadêmico
ATIVIDADES
27 dias de trabalho acadêmico efetivo
Início das aulas presenciais e WEB para alunos veteranos e ingressantes.
Vencimento da parcela regular de agosto de 2017.
Início das aulas das disciplinas eletivas.
Último dia das inscrições das disciplinas eletivas.
Último dia para pagamento da parcela única para cursar disciplina de dependência ou adaptação em regime paralelo.
Último dia para requerer cancelamento para cursar disciplina de dependência ou adaptação em regime paralelo para alunos inscritos que realizaram o
pagamento da parcela única, exceto aluno retido.
Período de inscrição para cursar disciplina de dependência ou adaptação em regime especial. O não pagamento da primeira parcela resultará no
cancelamento da inscrição.

17

Colação de grau individual para o concluinte com protocolo aberto no período de 01 a 30/6/2017.

21

Último dia para o aluno ingressante requerer transferência interna de curso, turno e turma. Registra-se que o aluno poderá requerer somente uma vez a
mudança de turma no semestre letivo.

30

Último dia para o aluno veterano requerer transferência interna de curso, turno e turma. Registra-se que o aluno poderá requerer somente uma vez a
mudança de turma no semestre letivo.

30
DATAS
1/9 a 11/10
4
7 a 10
8
1a6

SETEMBRO

Férias do Corpo Docente
Férias do Corpo Discente
Período para solicitar revisão de faltas do mê de junho, via Portal Unisa.
Prazo para solicitação de revisão de prova - Disciplinas WEB

07
8
15
18
26

Prazo final para aluno regularmente matriculado requerer aproveitamento de estudos para disciplinas a serem cursadas em 2017-02.
ATIVIDADES
Submissão de trabalho para o 20º Congresso de Iniciação Científica
Último dia para os professores realizarem os lançamentos de frequência dos alunos do mês de agosto.

23 dias de trabalho acadêmico efetivo

Feriado: Independência do Brasil e Recesso Escolar.
Vencimento da parcela regular de setembro de 2017.
Período para solicitar revisão de faltas do mê de agosto, via Portal Unisa.
Último dia de inscrição para cursar disciplina de dependência ou adaptação em regime especial. O não pagamento da 1ª parcela resultará no
cancelamento da inscrição.
Último dia para pagamento da 1ª parcela para cursar disciplina de dependência ou adaptação regime especial. O não pagamento da 1ª parcela
implicará no cancelamento da inscrição.
Último dia para requerer cancelamento para cursar disciplina de dependência ou adaptação em regime especial para alunos inscritos que realizaram o
pagamento da primeira parcela.
Início das aulas da disciplina de dependência ou adaptação em regime especial. Somente para o aluno inscrito que efetivou o pagamento da 1ª
parcela.
Colação de grau individual para o concluinte com protocolo aberto no período de 1 a 31/7/2017.

DATAS

OUTUBRO

6
3
2a6
6
11
12 a 15
17

NOVEMBRO

23 a 27
30/10 a 01/11
DATAS
2
3
6a8
8
3a8
8
15
18
23
20
27 a 01/12
28/11 a 05/12

DEZEMBRO

DATAS
4
4
6
7
8 a 14
1a7
11/12 a 7/1/2018
14
15
15
15 a 20
15
18

ATIVIDADES
23 dias de trabalho acadêmico efetivo
Prazo final para apresentação dos resultados parciais da Avaliação Contínua.
Último dia para os professores realizarem os lançamentos de frequência dos alunos do mês de setembro.
Período para solicitar revisão de faltas do mês de setembro, via Portal Unisa.
Vencimento da parcela regular de outubro de 2017.
Último dia para submissão de trabalho para o 19º Congresso de Iniciação Científica
Feriado: Nossa Senhora da Aparecida e Recesso Escolar.
Colação de grau individual para o concluinte com protocolo aberto no período de 1 a 31/8/2017.
Período de inscrição e pagamento da taxa para realização de atividade substitutiva da disciplina EAD.
Período de Avaliação Global WEB ( disciplinas regulares, DPs e Adaptações)
ATIVIDADES
23 dias de trabalho acadêmico efetivo
Feriado: Finados.
Último dia para os professores realizarem os lançamentos de frequência dos alunos do mês de outubro.
Período para realização da atividade substitutiva da disciplina EAD.
Vencimento da parcela regular de novembro de 2017.
Período para solicitar revisão de faltas do mês de outubro, via Portal Unisa.
19º Congresso de Iniciação Científica
Feriado: Proclamação da República
Prazo final para lançamento dos resultados da Avaliação Contínua.
Colação de grau individual para o concluinte com protocolo aberto no período de 1 a 30/9/2016.
Feriado: Dia Nacional da Consciência Negra.
Período de AVALIAÇÃO GLOBAL
Período para solicitação, no Portal, da Avaliação Substitutiva. O não pagamento da taxa, implica no cancelamento da solicitação.
ATIVIDADES
14 dias de trabalho acadêmico efetivo
Último dia para os professores realizarem os lançamentos de frequência dos alunos do mês de novembro.
Prazo final para lançamentos da Avaliação Global.
Último dia para pagamento da Avaliação Substitutiva.
Vencimento da parcela regular de dezembro de 2016.
Avaliação Substitutiva para alunos que pretendam substituir a nota da AVALIAÇÃO GLOBAL.
Período para solicitar revisão de faltas do mês de novembro, via Portal Unisa.
Período de renovação de matrícula do aluno veterano para o semestre letivo de janeiro a junho de 2017.
Colação de Grau individual para o concluinte com protocolo aberto no período de 1/10 a 30/11/2016.
Prazo final para lançamentos da Avaliação Substitutiva.
Último dia para os professores realizarem os lançamentos de frequência dos alunos do mês de dezembro.
Prazo final para solicitação e revisão de notas.
Encerramento das atividades do Semestre Letivo e data final para lançamentos de notas.
Início do recesso do corpo docente e férias discentes.
2º semestre letivo: 110 dias de trabalho acadêmico efetivo

Legenda:

Início das aulas
Dias não letivos

Por semana
Por mês

Aprovado pelo CONSUN em :

