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PÓS-GRADUAÇÃO – EAD - PRESENCIAL – 2018
Data

Tipo de evento

Atividade

23/10/2017 a 24/01/2018

Matrícula

Período de efetivação de matrícula do processo seletivo para
ingresso nas turmas de Fevereiro/2018.

05, 06 ou 10/02/2018

Semana de Início das aulas

Início das aulas, ingresso Pós-Graduação EAD/Presencial
Turma Fevereiro/2018.

15/01 a 03/02/2018

Reingresso

Período para requerer reingresso para nas turmas de Fevereiro –
2018-01.

15/01 a 03/02/2018

Inscrição Dependência.

Período para inscrição de dependência para alunos nas turmas de
ATIVIDADES ACADÊMICAS
Fevereiro/2018.

3° e 4° períodos de 2017 /
Educação à distância
Período para requerer transferência interna paras as turmas de

15/01 a 03/02/2018

Requerimento de Transferências

15/01 a 03/02/2018

Aproveitamento de estudos

Período para aluno regularmente matriculado 2018-01 requerer
aproveitamento de estudos para as disciplinas cursadas no período
letivo vigente.

17/02 a 26/04/2018

Matrícula

Período de efetivação de matrícula do processo seletivo para
ingresso nas turmas de Maio/2018.

07, 08 e 12/05/2018

Semana de Início das aulas

Início das aulas, ingresso Pós-Graduação EAD – Presencial
Turma Maio/2018.

16/04 a 02/05/2018

Reingresso

Período para requerer reingresso para nas turmas de Maio – 201802.

16/04 a 02/05/2018

Inscrição Dependência

Período para inscrição de dependência para alunos nas turmas de
Maio/2018.

16/04 a 02/05/2018

Requerimento de Transferências

Período para requerer transferência interna paras as turmas de
Maio/2018.

16/04 a 02/05/2018

Aproveitamento de estudos

Período para aluno regularmente matriculado 2018-02 requerer
aproveitamento de estudos para as disciplinas cursadas no período
letivo vigente.
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Fevereiro/2018.
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Data

Tipo de evento

Atividade

30/04 a 25/07/2018

Matrícula

Período de efetivação de matrícula do processo seletivo para
ingresso nas turmas de Agosto/2018.

06, 07 ou 11/08/2018

Semana de Início das aulas

Início das aulas, ingresso Pós-Graduação EAD – Presencial
Turma Agosto/2018.

16/07 a 01/08/2018

Reingresso

Período para requerer reingresso para nas turmas de Agosto 2018-03.

16/07 a 01/08/2018

Inscrição Dependência.

Período para inscrição de dependência para alunos nas turmas de
ATIVIDADES ACADÊMICAS
Agosto/2018.

3° e 4° períodos de 2017 /
Educação à distância
Período para requerer transferência interna paras as turmas de

16/07 a 01/08/2018

Requerimento de Transferências

16/07 a 01/08/2018

Aproveitamento de estudos

Período para aluno regularmente matriculado 2018-03 requerer
aproveitamento de estudos para nas disciplinas cursadas no
período letivo vigente.

20/08 a 16/08/2018

Matrícula

Período de efetivação de matrícula do processo seletivo para
ingresso nas turmas de Novembro/2018.

29, 30 ou 03/11/2018

Semana de Início das aulas

Início das aulas, ingresso Pós-Graduação EAD – Presencial
Turma Novembro/2018.

15/10 a 01/11/2018

Reingresso

Período para requerer reingresso para nas turmas de Novembro –
2018-04.

15/10 a 01/11/2018

Inscrição Dependência

Período para inscrição de dependência para alunos nas turmas de
Novembro/2018.

15/10 a 01/11/2018

Requerimento de Transferências

Período para requerer transferência interna para as turmas de
Novembro/2018.

15/10 a 01/11/2018

Aproveitamento de estudos

Período para aluno regularmente matriculado 2018-04 requerer
aproveitamento de estudos para nas disciplinas cursadas no
período letivo vigente.
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Agosto/2018.

