Calendário Acadêmico
JANEIRO

FÉRIAS ESCOLARES

Data Edital do MEC

Período de matrícula da primeira chamada para alunos via Sisu 2016/1

2016

FEVEREIRO
1 a 15
4e5
8
9
10
12
15 a 19
11, 12, 13 e 14
15, 16, 17 e 18
15 e 16
16
19 a 21
18, 19, 23 e 24
20 a 26
22
22 e 23
22 e 23
24 e 25
25
29
29/2 a 4/3
29
29
Dias letivos: 7

Período para ingressar com o pedido de revalidação de diplomas Resolução nº 023/2015 do Consepe
Período de matrícula de calouros da primeira chamada do Vestibular Udesc 2016/1
FERIADO ESCOLAR (segunda-feira)
FERIADO NACIONAL – CARNAVAL (terça-feira)
FERIADO até as 12h (quarta-feira)
Último dia para recebimento, pela PROPPG, dos processos de pós-graduação para aprovação junto ao Consepe
Semana de Educação Continuada nos centros
Período de matrícula de veteranos de cursos de graduação de acordo com critérios de ordenação - CCT e CAV
Período de matrícula de veteranos de cursos de graduação acordo com critérios de ordenação
– Ceart, Cefid, Esag, Faed, Ceplan, Cead, CEO, Ceavi, Cesfi e Ceres
Período para requerer exame de suficiência
Reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
Período para ajuste de matrícula on-line pelos acadêmicos dos cursos de graduação
Período de matrícula de acadêmicos em mobilidade para a Udesc
Período de matrículas e ajustes de matrículas da pós-graduação stricto-sensu
Início do período letivo para os cursos de graduação
Período para solicitação pelos acadêmicos de ajuste de matrícula via secretaria de Ensino de Graduação/dpto do curso para acadêmicos de graduação
Período para realização de exame de suficiência
Período de matrícula dos acadêmicos que ingressam na Udesc por transferência externa, transferência interna, retornos e reingressos para 2016/1
Reunião do Consepe
Início das aulas da pós-graduação stricto sensu
Período de matrícula de alunos especiais e ajustes da secretaria da Pós-Graduação stricto sensu
Último dia para solicitação de dispensa de disciplina e trancamento de matrícula para os cursos de graduação
Último dia para o depto enviar resultados dos processos de ajustes de disciplinas à secretaria de Ensino de Graduação para inclusão no sistema acadêmico
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MARÇO
2
2
2
2 a 11
3
9
10
10
11
15
17
22
23
24 a 26
27
30
Dias letivos: 24

Último dia para a secret. de Ensino de Graduação incluir os resultados dos processos de ajustes de disciplinas no sistema acadêmico
Último dia para a entrega das frequências dos calouros, pelos professores, para efeitos da última chamada do vestibular
de acordo com a Resolução nº 30/2010 do Consepe
Feriado municipal - Campus IV – Palmitos
Operação do Núcleo Extensionista Rondon 2016/1
Período de matrícula em disciplinas isoladas – acadêmicos da Udesc e acadêmicos externos para cursos de graduação
Feriado municipal - Campus II – Joinville
Matrícula da última chamada de calouros do Sisu
Reunião do Consad
Feriado municipal - Campus V - Ibirama
Reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
Matrícula da última chamada de calouros (Vestibular Udesc 2016/1)
Último dia para a direção de Ensino entregar os planos de ocupação docente e planos de trabalho individual 2016/1
com as devidas alterações, devidamente justificadas, para a Proen, por meio físico, assinados e datados
Feriado municipal - Campus I – Florianópolis
FERIADO NACIONAL – Semana Santa
FERIADO NACIONAL – Páscoa (domingo)
Reunião do Consuni

ABRIL
1
11 a 15
14
19
21
22
Dias letivos: 23

Último dia para recebimento, pela PROPPG, dos processos de pós-graduação para aprovação junto ao Consepe
Período para requerer transferência interna e reingresso após abandono
Reunião do Conselho Curador
Reunião do Consepe
FERIADO NACIONAL - Tiradentes (quinta-feira)
FERIADO ESCOLAR (sexta-feira)
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MAIO
1
4
16 a 20
20
20
24
24
25 a 29
26
27
28
30
Dias letivos: 23

FERIADO NACIONAL – Dia do trabalho (domingo)
Reunião do Consad
Período para requerer transferência externa, retorno a portador de diploma de curso de graduação
e retorno para nova habilitação ou nova formação para acadêmicos da Udesc
Aniversário de 51 Anos da Udesc
Último dia para recebimento, pela PROPPG, dos processos de pós-graduação para aprovação junto ao Consepe
Reunião do Consuni
Reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
Jogos Internos da Udesc/Jiudesc 2016
FERIADO NACIONAL – CORPUS CHRISTI (quinta-feira)
FERIADO ESCOLAR (sexta-feira)
FERIADO ESCOLAR (sábado)
Início da Avaliação das Ações dos Cursos e da Udesc 2016/1

JUNHO
5
8
10
13
20
21
27, 28 e 29
29
29
30/6 a 06/7
Dias letivos: 25

Vestibular de Inverno 2016/2
Reunião do Consepe
Último dia para a direção de Ensino entregar os planos de ocupação docente e planos de trabalho individual, relativos
ao semestre subsequente, aprovadas pelo respectivo departamento e pelo conselho de centro, para a Proen por meio digital
Feriado municipal – Campus VI – Laguna
Fim da Avaliação das Ações dos Cursos e da Udesc 2016/1
Reunião do Consad
Período extra para reposição de aulas em razão de feriados e pontos facultativos
Término do período letivo
Último dia para inclusão das frequências, avaliações e médias semestrais, pelos professores, no sistema acadêmico para os cursos de graduação
Período de exames finais

TOTAL DIAS LETIVOS 2016/1: 102 (18 SEMANAS)

JULHO
6
6 a 16
7

Término do semestre da graduação
Operação do Núcleo Extensionista Rondon 2016/2
Último dia para inclusão das avaliações dos exames e médias finais, pelos professores, no sistema acadêmico
e entrega dos diários de classe na secretaria de Ensino de Graduação
11
Término do semestre da pós-graduação
11
Último dia para recebimento, pela PROPPG, dos processos de pós-graduação para aprovação junto ao Consepe
12
Reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
14
Reunião do Consuni
14 a 15
Período de matrícula de calouros da primeira chamada do Vestibular Udesc 2016/2
18, 19, 20 e 21 Período de matrícula de veteranos de cursos de graduação de acordo com critérios de ordenação - CCT e CAV
22, 25, 26 e 27
Período de matrícula de veteranos de cursos de graduação acordo com critérios de ordenação
– Ceart, Cefid, Esag, Faed, Ceplan, Cead, CEO, Ceavi, Cesfi e Ceres
20
Feriado municipal – Campus V - Balneário Camboriú
25 a 26
Período para requerer exame de suficiência
25/7 a 5/8
Período de matrículas e ajustes de matrículas da pós-graduação stricto sensu
28
Reunião do Consepe
28 a 31
Período para ajuste de matrícula on-line pelos acadêmicos dos cursos de graduação
25 a 29
3ª Semana de Educação Continuada da Udesc
28 e 29/7, 1 e 2/8 Período de matrícula de acadêmicos em mobilidade para a Udesc
Dias letivos: 23
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AGOSTO
1
1e2
1e2
3e4
8
8 a 12
8
8
10
10
10
11
11
15
18
25
25
26
31
31
Dias letivos: 27

Início do período letivo
Período para realização de exame de suficiência
Período para solicitação pelos acadêmicos de ajuste de matrícula via
secretaria de Ensino de Graduação/dpto do curso para acadêmicos de graduação
Período de matrícula dos acadêmicos que ingressaram na Udesc por transferência externa,
transferência interna, retornos e reingressos para 2016/2
Início das aulas da pós-graduação stricto sensu
Período de matrícula de alunos especiais e ajustes da secretaria da pós-graduação stricto sensu
Último dia para solicitação de dispensa de disciplina e trancamento de matrícula para os cursos de Graduação
Último dia para o depto enviar os resultados dos processos de ajustes de disciplinas à secretaria de Ensino de Graduação para inclusão no sistema acadêmico
Reunião do Consad
Último dia para a secretaria de Ensino de Graduação incluir os resultados dos processos de ajustes de disciplinas no sistema acadêmico
Último dia para a entrega das frequências dos calouros, pelos professores, para efeitos da última chamada do Vestibular,
de acordo com a Resolução 30/2010 do Consepe
Período de matrícula em disciplinas isoladas – acadêmicos da Udesc e acadêmicos externos para cursos de graduação
Data Magna do Estado de Santa Catarina
Feriado municipal - Campus III – Lages
Matrícula da última chamada de calouros do Sisu
Feriado municipal - Campus IV - Chapecó
Matrícula da última chamada de calouros (Vestibular Udesc 2016/2)
Último dia para recebimento, pela PROPPG, dos processos de pós-graduação para aprovação junto ao Consepe
Último dia para a direção de Ensino entregar os planos de ocupação docente e planos de trabalho Individual 2016/2
com as devidas alterações, devidamente justificadas, para a Pró-Reitoria de Ensino/PROEN, por meio físico, assinados e datados
Reunião do Consuni

setembro
1 a 30
7
12 a 16
13
14
23
27
Dias letivos: 25

26º Seminário de Iniciação Científica da Udesc
FERIADO NACIONAL – INDEPENDÊNCIA DO BRASIL (quarta-feira)
Período para requerer transferência interna e reingresso após abandono para cursos de graduação
Reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
Reunião do Consepe
Feriado municipal – Campus II - São Bento do Sul
Reunião do Consad
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outubrO
12
14
15
17 a 21
18
20
28
31
31
Dias letivos: 24

FERIADO NACIONAL – NOSSA SENHORA APARECIDA (quarta-feira)
Último dia para recebimento, pela PROPPG, dos processos de pós-graduação para aprovação junto ao Consepe
Dia do Professor
Período para requerer transferência externa, retorno a portador de diploma de curso de graduação
e retorno para nova habilitação ou nova formação para alunos da Udesc
Reunião do Consuni
Reunião do Conselho Curador
FERIADO – COMEMORAÇÃO DO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO (sexta-feira)
Início da Avaliação das Ações dos Cursos e da Udesc 2016/2
Feriado municipal - Campus IV – Palmitos

NOVembro
1
02
6
9 a 11
11
14
15
17
21
24
25 a 27
Dias letivos: 23

Reunião do Consepe
FERIADO NACIONAL – FINADOS (quarta-feira)
Vestibular de Verão 2017/1
12º Encontro de Extensão e 7º Encontro de Rondonistas da Udesc
Último dia para a direção de Ensino entregar os planos de ocupação docente e planos de trabalho individual, relativos ao
semestre subsequente, aprovadas pelo respectivo departamento e pelo conselho de centro, para a Proen, por meio digital
FERIADO ESCOLAR (segunda-feira)
FERIADO NACIONAL – PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA (terça-feira)
Reunião do Consad
Fim da Avaliação das Ações dos Cursos e da Udesc 2016/2
Reunião da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
Jogos de Integração dos Servidores da Udesc/Jisudesc 2016
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dezembro
5e6
6
6
6
8
7 a 13
12
13
14
25
Dias letivos: 05

Período extra para reposição de aulas em razão de feriados e pontos facultativos
Último dia para inclusão das frequências, avaliações e médias semestrais, pelos professores, no sistema acadêmico
Término do período letivo
Feriado municipal - Campus IV - Pinhalzinho
Reunião do Consuni
Período de exames finais
Término do semestre da pós-graduação
Término do semestre da graduação
Último dia para inclusão das avaliações dos exames e médias finais, pelos professores, no sistema acadêmico
e entrega dos diários de classe na secretaria de Ensino de Graduação
FERIADO NACIONAL - NATAL (domingo)

TOTAL DE DIAS LETIVOS 2016/2: 104 (18 semanas)
TOTAL DE DIAS LETIVOS 2016: 206

Com base na Resolução nº 035/2015 do Consepe - Data de atualização: 25/09/2015

