UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
GABINETE DO REITOR

ATO nº 06 de 01 de Fevereiro de 2017

Altera calendário acadêmico a ser
implantado em 2017.1, com início das
aulas previsto para 13.02.2017.

O REITOR DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR, no uso das suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no Art.13 do Estatuto da Universidade Católica do Salvador,

R E S O L V E:
Art.1º – ALTERAR o calendário acadêmico, a ser implantado a partir do primeiro semestre
de 2017, cuja proposta é parte integrante deste Ato.

Art. 2º - O presente Ato entrará em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Salvador, 01 de fevereiro de 2017.

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
GABINETE DO REITOR

CALENDÁRIO ACADÊMICO PARA O 1º SEMESTRE DE 2017

EVENTOS
FEVEREIRO – dias letivos: 09

DATAS
13

- Início das aulas

14

- Data inicial para pedido de trancamento de matrícula no curso ou em disciplina (*)

14

- Data inicial para pedido de reserva de vaga e reabertura de matrícula para 2017.2.
- Data inicial para pedido de dispensa de disciplina para 2017.2.

13 a 18
22
23 a 28

- Disciplina SEMIPRESENCIAL
- Encontro Presencial – Abertura e Capacitação do AVA – (calouros e veteranos)
- Último dia para trancamento de matrícula em disciplina (*)
- Recesso (Carnaval)
MARÇO - dias letivos: 26

01

- Recesso - (Quarta-feira de Cinzas)

02

- Data inicial para pedido de avaliação das atividades complementares

06

- Último dia para pedido de dispensa de disciplina para 2017.2

31

- Último dia para pedido de trancamento de matrícula no curso (*)
ABRIL - dias letivos: 21

03

- Data inicial para pedido de Transferência Interna de Curso, Turno e Campus para 2017.2 (**)

03 a 08

- Avaliação das disciplinas SEMIPRESENCIAIS – (calouros e veteranos)

13 a 15

- Recesso (Semana Santa)

21

- Feriado Nacional (Tiradentes)

28

- Último dia para os professores lançarem as notas da 1ª unidade na caderneta eletrônica
- Resultado dos pedidos de dispensa de disciplinas para 2017.2
- Último dia para pedido de avaliação das atividades complementares
MAIO- dias letivos: 26

01
08 a 13

- Feriado Nacional (Dia do Trabalho)

- Disciplina SEMIPRESENCIAL
- Encontro Presencial – Orientação do Trabalho Interdisciplinar (calouros e veteranos)

17

- Avaliação Integradora

31

- Data limite para entrega dos Planos de Ensino pelos professores às Coordenações dos Cursos referente a
2017.2.
JUNHO - dias letivos: 23

10
5 a 10
15
22

- Prazo final para pedido de Transferência Interna de Curso, Turno e Campus (**)
- Disciplina SEMIPRESENCIAL
- Encontro online – (calouros e veteranos)
- Feriado Nacional – Corpus Christi
- Prazo Final para requerer e pagar a segunda chamada
- Último dia para os professores lançarem as notas da 2ª unidade na caderneta eletrônica

26 a 30

- Período para realização da avaliação da 2ª chamada ( ***)

23 e 24

- Recesso (São João)
- Último dia letivo
- Último dia para os prováveis concluintes pedirem avaliação das atividades complementares

30

- Último dia para pedido de reserva e de reabertura de matrícula para 2017.2
- Último dia para os professores lançarem as notas da 2ª unidade na caderneta eletrônica após a segunda
chamada
TOTAL DE DIAS LETIVOS - 105

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
GABINETE DO REITOR

(*) Estes eventos não se aplicam aos alunos do primeiro semestre.
(**) TRANSFERÊNCIA INTERNA DE CURSO, TURNO e CAMPUS:
- Aluno com benefícios deverão consultar os setores PLENUS para esclarecimento sobre a possibilidade de Transferência
Interna.
- Aluno com financiamentos deverão consultar o setor financeiro.
- Transferência Interna de curso só para cursos de áreas afins, mesma área de conhecimento.
- Transferência Interna de curso, turno e campus, só poderá será solicitada uma única vez.
(***) Este evento não se aplica as disciplinas SEMIPRESENCIAIS – Unidade 2.

Mês

TOTAL DE DIAS LETIVOS
Dias Letivos

Fevereiro

09

Março

26

Abril

21

Maio

26

Junho

23

TOTAL

105

Salvador (BA), 1 de fevereiro de 2017.

