CALENDÁRIO ACADÊMICO
PERÍODO LETIVO – (1º sem/2019)

NOVEMBRO/18
______________________________________________________________________________________
05/11 a 15/02 Período para solicitação de transferência de outras instituições e Aproveitamento de estudos
30/11 a 15/02 Período para requerer reabertura de matricula/ou retomada de vínculo
30/11 a 09/01 Período de Rematrícula para o 1º semestre de 2019 aos estudantes Veteranos (Exceto Medicina – prazo até
dia 20/01/19).

DEZEMBRO/18
______________________________________________________________________________________
21

Início do período de Recesso Escolar

21/12 a 20/01

Recesso dos Docentes
Feriado – Natal

25

JANEIRO
______________________________________________________________________________________
01
01 a 31

Feriado – Confraternização Universal
Férias escolares

02 a 18/01

DP de Verão: inscrição para disciplinas em que o estudante esteja em dependência e/ou adaptação

14 a 25/01

Aulas On line – DP de Verão

28 a 30/01

Encontros presenciais/ plantão de dúvidas - DP de Verão

31/01 e 01/02
11
20
21

DP de Verão: realização das avaliações para estudantes devidamente inscritos
Data limite para a inscrição no Processo de Seleção Específica/Transferência para o curso de Medicina
Prova do Processo de Seleção Específica/Transferência para o curso de Medicina
Retorno dos Docentes

25

Feriado – Aniversário de São Paulo

25

Data limite para formandos do 2º semestre de 2018 entregarem AACC/ ESTÁGIOS para completarem CH exigida do
Curso (alunos)

21/01 a 30/01

Planejamento Acadêmico – 1° semestre de 2019

31/01 a 05/02

Capacitação Docente 2019

CALENDÁRIO ACADÊMICO
PERÍODO LETIVO – (1º sem/2019)
23/01

Data limite para cancelamento de matrícula com devolução de 80% do valor pago (somente calouro )para o curso de
Medicina
Data limite para cancelamento de matrícula com devolução de 80% do valor pago (somente calouro) demais cursos
(exceto Medicina).

28/01

FEVEREIRO
______________________________________________________________________________________
31/01 a 05/02

Capacitação Docente 2019

04

Início do Semestre Letivo para o CURSO DE MEDICINA - calouros e veteranos

06

Início do Semestre Letivo – DEMAIS CURSOS - calouros e veteranos presenciais e disciplinas on line

07

Prazo final para entrega dos planos de ensino. (Planejamento/Secretaria)

08

Data limite para realizar lançamento de horas de AACC para os formandos de 2º semestre de 2018. (NAP)

11/02 a 22/02
11

Período para lançamento dos Planos de Ensino pelos professores
Data limite para requerer transferência de turno e curso, desde que ocorra oferta

11 a 18/02

Levantamento de pendências Acadêmicas (Requerimento).

11 a 18/02

Prazo de Matrícula para alunos que solicitaram levantamento de Pendências Acadêmicas.

15

Data limite de efetivação de rematrícula para estudante veterano – impedimento de assistir aulas após esta data

15

Data limite para requerer aproveitamento de estudo e/ou reanálise curricular (dispensa) disciplina

25 a 28/02

Período de validação dos Planos de Ensino pelos Coordenadores de Curso.

MARÇO
______________________________________________________________________________________
04,05 e 06
31

Carnaval
Colação de Grau para formandos do 2º semestre de 2018.

ABRIL
______________________________________________________________________________________
06
19

Data limite para os estudantes requererem trancamento e/ou cancelamento de matrícula.
Feriado – Sexta-feira Santa
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27

Limite para lançamento no sistema da avaliação A1

MAIO
_____________________________________________________________________________________
01

Feriado – Dia do Trabalho

02

Início do recebimento das AACC/ ESTAGIO.

03

Divulgação oficial de notas e faltas (A1)

24

Prazo final para envio da Avaliação (A2) (Planejamento).

27

Data limite para formandos do 1º semestre de 2019 entregarem AACC/ ESTAGIO e completarem CH exigida do curso.

27/05 a 07/06 Período para realização da Avaliação A2 – disciplina on line

JUNHO
_____________________________________________________________________________________
03

Período para solicitação de transferência de outras instituições para a Fam.

03

Período para requerer reabertura de retomada de vínculo e/ou dilatação do prazo de integralização do curso para 2º
semestre de 2019.

03

Período de Rematrícula para o 2º semestre de 2019 aos estudantes Veteranos e Medicina.

03 a 07
27/05 a 07/06

Período para realização da Avaliação A2 – disciplinas presenciais
Período para realização da Avaliação A2 – disciplinas on line

05 a 10

Período para solicitação de avaliação substitutiva (segunda chamada) e pagamento do boleto

10 a 14

Vista de provas

13 e 14

Aplicação da avaliação substitutiva (segunda chamada) - disciplinas on line

13 e 14

Aplicação da avaliação substitutiva (segunda chamada) – disciplinas presencias

14

Prazo final para lançamento no sistema da avaliação A2

16

Prazo final para lançamento de horas das Atividades Complementares.

17 a 21

Reavaliação (A3)

25

Prazo final para lançamento de notas (A3)

29

Término do semestre letivo

