


Calendário Acadêmico
2019 (211 dias letivos)

2019/1 (107 dias letivos)

- Início do Internato Médico 2019/1
- Encerramento do recesso escolar

- Início do período de protocolo de aproveitamento de estudos, 
transferências externas e internas, readmissão, desistência, matrícula de 
graduado e matrícula de aluno especial (não regular) para o semestre 
letivo 2019/1

- Cerimônia de Colação de Grau dos concluintes do período letivo 2018/2

-Início do período de matrícula em Cursos de Extensão de Língua 
Estrangeira: Inglês, Espanhol, Francês e Italiano

- Continuidade do período de rematrícula para o semestre letivo 2019/1

- Início das atividades acadêmicas

2
2

7

7
19
21

28 a 31

- Período de matrícula nas disciplinas em regime de dependência em 
turma regular e em turma especial

- Período de Planejamento do Ensino

- Último prazo para entrega e lançamento dos Planos de Ensino no

- Início do semestre letivo 2019/1

- Término do período de protocolo de aproveitamento de estudos, 
transferências externas e internas, readmissão, desistência, matrícula de 
graduado e matrícula de aluno especial (não regular)

Sistema Acadêmico

- Atividades do Programa de Acolhimento e Acompanhamento aos 
Ingressantes
- Término do prazo para rematrícula para alunos de cursos com regime 
modular ou metodologia PBL

- Cerimônia de Colação de Grau dos concluintes do período letivo 2018/2

- Último dia para lançamento, no Sistema Acadêmico, da frequência, 
atividades e conteúdos de ensino trabalhados no mês

Janeiro

Fevereiro (10 dias letivos)
1º a 8
1º a 16
1º a 16

 16

 16

 18
 18 a 22

23

28

Março (22 dias letivos)

- Publicação de Edital de Monitoria
- Término do período de protocolo de transferência externa e interna, de 
matrícula de graduado, de readmissão, aproveitamento de estudos, 
desistência e de aluno especial (não regular) 

- Divulgação do Programa de Nivelamento

- Início das atividades do Programa de Nivelamento

- Término do prazo para início de curso especial

- Publicação de Edital para Projetos de Pesquisa Científica

- Rodízio de estágio do Internato Médico

- Término do prazo para rematrícula, trancamento de matrícula, matrícula 
e readmissão de alunos (25% de frequência), exceto para  cursos com 
regime modular ou metodologia PBL 

- Publicação de Edital para oferta de Curso de Extensão
- Último dia para lançamento, no Sistema Acadêmico, da frequência, 
atividades e conteúdos de ensino trabalhados no mês

- Carnaval (feriados)

- Divulgação de Edital de situação de abandono dos alunos que não 
renovaram  vínculo com o UNIVAG, sob a forma de rematrícula no 
semestre 2019/1 – desvinculação do aluno da Instituição (Art. 71 e 73, 
Regimento Geral)

- Período de matrícula na disciplina LIBRAS, como optativa
- Período de matrícula no Programa de Nivelamento

2 a 6

7 a 12
7 
4

7 a 15
11
15

16
23

26
25

27
29 a 31

 30

Abril (23 dias letivos)

- Tiradentes (feriado nacional)

- Último dia para lançamento, no Sistema Acadêmico, da frequência, 
atividades e conteúdos de ensino trabalhados no mês

- Semana Santa (feriados)

- Término do 1º bimestre (54 dias letivos)
- Rodízio de estágio do Internato Médico 

18 a 20
21
29
29
30

Maio (25 dias letivos)

- Prazo máximo para registro e disponibilização, no Sistema Acadêmico, 
dos resultados das avaliações do 1º bimestre (N1)

- Período de realização da Avaliação Institucional 2019/1   

- Aniversário de Várzea Grande (feriado municipal) 

- Publicação de Edital para o Programa de Concessão de Bolsa de  
Iniciação Científica 

- Último dia para lançamento, no Sistema Acadêmico, da frequência, 
atividades e conteúdos de ensino trabalhados no mês 

- Dia do Trabalho (feriado nacional)

- Período para requerimento pelo protocolo eletrônico de retificação de 
frequência e de nota do bimestre

- Último dia para lançamento, no Sistema Acadêmico, da frequência e 
notas retificadas

1º 
2 a 31

4

6 a 8

8

10

15
31

1º a 14

8

- Período para manifestação de interesse do docente por disciplina e de 
sua disponibilidade de horário

- Prazo máximo para comprovação pelos alunos da realização das 
atividades complementares, para a respectiva convalidação pelo Curso

- Corpus Christi (feriado religioso nacional)
- 4º Colóquio Univag de Educação à Distância

- Início do recesso do Internato Médico
- Prazo máximo para o lançamento e disponibilização, no Sistema 
Acadêmico, da frequência, atividades e conteúdos de ensino trabalhados 
no mês

20
21

29
24

Junho (24 dias letivos)

Julho (03 dias letivos)

- Início do período de rematrícula para o semestre letivo 2019/2, para os 
aprovados por média

- Término do recesso do Internato Médico

 - Período de protocolo de aproveitamento de estudos, transferências 
internas e externas, readmissão no curso, trancamento de matrícula, 
desistência, matrícula de graduado e matrícula de aluno especial (não 
regular), para o semestre letivo 2019/2

- Prazo máximo para o lançamento e disponibilização, no Sistema 
Acadêmico, das notas do 2º bimestre (N2)

- Início do Internato Médico 2019/2

- Término do 2º Bimestre letivo (53 dias letivos)

- Data para requerimento, pelo protocolo eletrônico, de retificação de 
frequência e de notas do 2º bimestre lançadas no Sistema Acadêmico
- Lançamento, no Sistema Acadêmico, da frequência e das notas retificadas 

- Prazo máximo para encerramento e entrega, na Secretaria da Área de 
Conhecimento, dos Diários de Classe do semestre 2019/1, contendo 
conteúdos, frequências e notas e envio à SRAc de cópias das planilhas de 
notas e listas de presença das provas, assinados pelo docente e 
Coordenador de Curso 

- Último dia para o lançamento e disponibilização das notas das Provas 
Finais no Sistema Acadêmico

- Término do semestre letivo 2019/1
- Início do recesso dos alunos

- Prova Final

1º a 30

3
4

5

5

6
7
7

8 a 13
15

18

22 a 31

20

2019/2 (104 dias letivos)
Julho 

- Planejamento do Ensino
- Cerimônias de Colação de Grau dos concluintes do período letivo 2019/1

- Período de matrícula nas disciplinas em regime de dependência em turma 
regular e em turma especial

19

23 a 31
24 a 31

- Início das atividades do Programa de Nivelamento

- Último dia para entrega e lançamento dos Planos de Ensino no Sistema 
Acadêmico

- Último dia para lançamento  no Sistema Acadêmico, da frequência, 
atividades e conteúdos de ensino trabalhados no mês

- IX Seminário de Pesquisa e de Iniciação Científica

- Período de matrícula na disciplina LIBRAS como optativa

- Início do semestre letivo 2019/2

- Período de matrícula no Programa de Nivelamento

- Término do prazo para início de curso especial

- Cerimônia de Colação de Grau dos concluintes do período letivo 2019/1

 - Atividades do Programa de Acolhimento e Acompanhamento dos 
Ingressantes
- Divulgação do Programa de Nivelamento

- Término do prazo para rematrícula para alunos de cursos com regime 
modular ou metodologia PBL

1° e 2
3

5
5 a 9 

8
12 a 16
14 a 21

14

22 e 23
24
26
31

- Término do prazo para rematrícula, matrícula, readmissão, trancamento 
de matrícula (25% de frequência), exceto para cursos com regime modular 
ou metodologia PBL 
- Publicação do Edital de Monitoria
- Divulgação de Edital de situação de abandono dos alunos que não 
renovaram  vínculo com o UNIVAG, sob a forma de rematrícula no 
semestre 2019/2 – desvinculação do aluno da Instituição. (Art. 71 e 73 
Regimento Geral)
- Dia da Independência (feriado nacional)
- Dia da Responsabilidade Social – 8º UNIVAG Solidário
- Último dia para lançamento, no Sistema Acadêmico, da frequência, 
atividades e conteúdos de ensino trabalhados no mês 

- Rodízio de estágio do Internato Médico 2 
2 

3
6

7
21
31

- Último dia para lançamento, no Sistema Acadêmico, da frequência, das 
atividades e dos conteúdos de ensino trabalhados no mês

- Período de realização da Avaliação Institucional 2019/2   

- Período para requerimento, pelo protocolo eletrônico, de retificação de 
frequência e de notas do 1º bimestre lançadas no Sistema Acadêmico

- Prazo máximo para o lançamento, no Sistema Acadêmico, da frequência e 
de notas do 1º bimestre (N1)

- Dia de Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

- Término do 1º Bimestre (52 dias letivos)

- Último dia para lançamento, no Sistema Acadêmico, da frequência e das 
notas retificadas 
- Dia do Professor (feriado)
- Rodízio de estágio do Internato Médico 

1° a 31
4
7

8 e 9

12
14

15
28
31

- Semana Global do Empreendedorismo

- Prazo máximo para comprovação pelos alunos da realização das 
Atividades Complementares, para a respectiva convalidação pelo Curso e 
registro no Sistema Acadêmico  

- Período para manifestação do interesse do docente por disciplina e de sua 
disponibilidade de horário

- Finados (feriado nacional)

- Último dia para lançamento, no Sistema Acadêmico, da frequência, 
atividades e conteúdos de ensino trabalhados no mês

- Proclamação da República (feriado nacional)
- Dia Nacional da Consciência Negra (feriado estadual)

2
11 a 16
14 a 25 

15
20
26

30

- Prazo máximo para lançamento e disponibilização das notas das provas 
finais no Sistema Acadêmico

- Término do semestre letivo 2019/2 

- Prazo máximo para o lançamento e disponibilização, no Sistema 
Acadêmico, da frequência e das notas do 2º bimestre (N2) e das 
atividades e conteúdos do ensino desenvolvidos no mês
- Término do 2º Bimestre (52 dias letivos)

- Início do período de protocolo de aproveitamento de estudos

- Prova Final

- Prazo máximo para encerramento e entrega dos Diários de Classe do 
semestre 2019/2, contendo conteúdos, frequências, notas e cópias das 
planilhas de notas e listas de presença nas provas, assinados pelo docente 
e Coordenador de Curso, na Secretaria da Área de Conhecimento 

-  Início do recesso escolar
- Início do Recesso do Internato Médico

1°
9

10
11 a 17

18

18

18
19
23

Janeiro 2020

- Término do Recesso do Internato Médico5

Agosto (24 dias letivos)

Dezembro (08 dias letivos)

Novembro (23 dias letivos)

Outubro (25 dias letivos)

Setembro (24 dias letivos)


