CALENDÁRIO ACADÊMICO
DE 2018
Primeiro Semestre
Janeiro
1º

Confraternização Universal (Feriado).

04

Término do período de matrícula, por estudantes dos cursos de
graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu,
para disciplinas a serem cursadas no 1º semestre de 2018.
Fevereiro

08 e 09

Período de matrícula de estudantes não regulares
em disciplinas de cursos de graduação.

13

Carnaval (Feriado).

14

Início das aulas do 1º semestre de 2018 para estudantes
matriculados nos cursos de graduação.

26

Início do período de inscrição para o Programa de Bolsas de Monitoria.
Março

01 e 02

Período de matrícula de disciplinas, por estudantes não regulares,
dos cursos de pós-graduação stricto sensu.

02

Término do período de inscrição para o Programa de Bolsas de Monitoria.

02

Último dia para inclusão de disciplinas para o 1º semestre de 2018.

05

Início das aulas dos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.

29

Atividades Alternativas.

30 e 31

Semana Santa (Feriado).
Abril

02 a 20

Período de solicitação, por estudantes de cursos de graduação,
de dispensa de disciplinas e registro de atividades curriculares
complementares para o 2º semestre de 2018.

16

Último prazo para solicitação de datas de formaturas do 1º semestre de 2018.

21

Dia de Tiradentes (Feriado).

30

Atividades Alternativas.

Maio
1º

Dia do Trabalho (Feriado).

02 a 21

Período de oferta de disciplinas pelas coordenações de cursos de
graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu para as disciplinas
a serem cursadas em período especial e no 2º semestre de 2018.

16

Dia da semana considerado como quinta-feira para fins acadêmicos.

17

Aniversário de Santa Maria (Feriado).

21

Início do período de solicitação de ingresso como
portador de diploma de curso superior, reabertura de matrícula,
transferência externa e transferência interna para o 2º semestre de 2018.

22

Início do período de confirmação da oferta de disciplinas
para o 2º semestre de 2018.

30

Data limite para entrega, pelos coordenadores de curso de graduação,
dos processos de dispensa de disciplinas e de atividades curriculares
complementares referentes ao 2º semestre de 2018.

30

Data limite para solicitação de trancamento de matrícula
para o 1º semestre letivo de 2018.

31

Corpus Christi (Feriado).
Junho

1º

Vestibular de Inverno (Dia não letivo).

02

Atividades Alternativas.

05 e 06

VIII Salão de Iniciação Científica (SIC) do Centro Universitário Franciscano.

08

Término do período de solicitação de ingresso como portador de
diploma de curso superior, reabertura de matrícula,
transferência externa e transferência interna para o 2º semestre de 2018.

11

Término do período de confirmação da oferta de disciplinas para o 2º semestre
de 2018 e de disciplinas a serem cursadas em período especial.

20

Dia da semana considerado como sábado para fins acadêmicos.

23

Término do período de aulas dos cursos de graduação
relativo ao 1º semestre de 2018.

25

Início do período destinado aos exames finais.

25 a 29

Período de matrícula, por estudantes dos cursos de graduação,
para as disciplinas a serem cursadas em período especial.

Quadro de dias letivos
1º semestre

Nº de dias

Segundas-feiras

17

Terças-feiras

17

Quartas-feiras

17

Quintas-feiras

17

Sextas-feiras

17

Sábados

17

Dias letivos do 1º semestre de 2018: 102
Dia 16 de maio, quarta-feira, vale como quinta-feira.
Dia 20 de junho, quarta-feira, vale como sábado.

Segundo Semestre
Julho
02

Início do período especial de realização de estágios
referentes ao 2º semestre de 2018.

02 a 17

Período de matrícula, por estudantes dos cursos de graduação e
de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, para disciplinas
a serem cursadas no 2º semestre de 2018.

07

Término do período destinado aos exames finais.

09 a 21

Período de aulas das disciplinas em período especial no mês de julho.

11

Último prazo para solicitação de prova substitutiva
por parte de estudantes formandos.

13

Data limite para digitação, pelos professores, dos resultados das
avaliações dos estudantes dos cursos de graduação,
matriculados no 1º semestre e entrega dos diários de classe.

26 e 27

Período de matrícula de estudantes não regulares
em disciplinas de cursos de graduação.

30

Início das aulas do 2º semestre de 2018 para estudantes
matriculados nos cursos de graduação.

Agosto
1º

Início do período de formaturas do 1º semestre de 2018.

02 e 03

Período de matrícula em disciplinas pelos estudantes
não regulares dos cursos de pós-graduação stricto sensu.

06

Início das aulas dos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.

06 a 10

Período de inscrição para o Programa de Bolsas de Monitoria.

10

Último dia para inclusão de disciplinas para o 2º semestre de 2018.
Setembro

03 a 21

Período de solicitação, por estudantes de cursos de graduação,
de dispensa de disciplinas e de registro de atividades curriculares
complementares para o 1º semestre de 2019.

07

Dia da Proclamação da Independência (Feriado).

17

Último prazo para solicitação de datas de formaturas
do 2º semestre de 2018.

19

Dia da semana considerado como quinta-feira para fins acadêmicos.

20

Dia do Gaúcho (Feriado).
Outubro

01 a 22

Período de oferta de disciplinas dos cursos de graduação e
de pós-graduação lato sensu e stricto sensu para o 1º semestre de
2019 e de disciplinas a serem cursadas em período especial.

03 a 05

XXII Simpósio de Ensino Pesquisa e Extensão (SEPE)
do Centro Universitário Franciscano.

12

Dia de Nossa Senhora Aparecida (Feriado).

13

Atividades Alternativas.

15

Dia do Professor e do Funcionário (Feriado).

16

Dia da semana considerado como sexta-feira para fins acadêmicos.

16

Início do período de solicitação de ingresso como portador de diploma
de curso superior, reabertura de matrícula, transferência externa e
transferência interna para o 1º semestre de 2019.

23

Início do período de confirmação da oferta de disciplinas para o 1º semestre
de 2019 e de disciplinas a serem cursadas em período especial.

31

Data limite para entrega, pelos coordenadores de curso de graduação,
dos processos de dispensa de disciplinas e de atividades curriculares
complementares para o 1º semestre de 2019.

31

Data limite para solicitação de trancamento de matrícula
para o 2º semestre letivo de 2018.
Novembro

02

Finados (Feriado).

03

Atividades Alternativas

09

Término do período de solicitação de ingresso como portador de diploma
de curso superior, reabertura de matrícula, transferência externa e
transferência interna para o 1º semestre de 2019.

09

Término do período especial de realização de estágios
referentes ao 2º semestre de 2018.

12

Término do período de confirmação da oferta de disciplinas para o 1º
semestre de 2019 e de disciplinas a serem cursadas em período especial.

14

Data limite para digitação, pelos professores, dos resultados das avaliações
dos estudantes dos cursos de graduação, matriculados em disciplinas
cursadas em período especial referente ao 2º semestre de 2018
e entrega dos diários de classe.

15

Proclamação da República (Feriado).

26

Vestibular de verão (Dia não letivo).

26 a 30

Período de matrícula, por estudantes dos cursos de graduação, para
disciplinas a serem cursadas em período especial.

Dezembro
04

Dia da semana considerado como sexta-feira para fins acadêmicos.

05

Dia da semana considerado como sábado para fins acadêmicos.

05

Término do período de aulas dos cursos de
graduação referente ao 2º semestre de 2018.

06

Início do período especial de realização
de estágios referentes ao 1º semestre de 2019.

06 a 15

Período destinado aos exames finais.

08

Dia de Imaculada Conceição (Feriado).

14

Início do período de formaturas do 2º semestre de 2018.

10

Início do período de matrícula por estudantes dos cursos de graduação e de
pós-graduação lato sensu e stricto sensu para o 1º semestre de 2019.

10 a 21

Período de aulas das disciplinas em período especial no mês de dezembro.

19

Último prazo para solicitação de prova substitutiva
por parte de estudantes formandos.

21

Data limite para digitação, pelos professores, dos resultados
das avaliações dos estudantes dos cursos de graduação matriculados
no 2º semestre de 2018 e entrega dos diários de classe.

24

Atividades alternativas.

25

Natal (Feriado).

31

Atividades alternativas.
Janeiro 2019

1º

Confraternização universal (Feriado).

04

Término do período de matrícula, por estudantes dos cursos de graduação e
de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, para o 1º semestre de 2019.

Quadro de dias letivos
2º semestre

Nº de dias

Segundas-feiras

17

Terças-feiras

17

Quartas-feiras

17

Quintas-feiras

17

Sextas-feiras

17

Sábados

17

Dias letivos do 2º semestre de 2018: 102
Dia 19 de setembro, quarta-feira, vale como quinta-feira.
Dia 16 de outubro, terça-feira, vale como sexta-feira.
Dia 04 de dezembro, terça-feira, vale como sexta-feira.
Dia 05 de dezembro, quarta-feira, vale como sábado.

Horário das aulas
Quadro de horário das aulas para os cursos com hora-aula de 50 minutos.
Período

Manhã

Tarde

Noite

1º

7h40min às 8h30min

13h30min às 14h20min

18h25min às 19h15min

2º

8h30min às 9h20min

14h20min às 15h10min

19h15min às 20h05min

Intervalo

9h20min às 9h35min

15h10min às 15h25min

20h05min às 20h20min

3º

9h35min às 10h25min

15h25min às 16h15min

20h20min às 21h10min

4º

10h25min às 11h15min

16h15min às 17h05min

21h10min às 22h

5º

11h15min às 12h05min

17h05min às 17h55min

22h às 22h50min

6º

12h05min às 12h55min

17h55min às 18h45min

-

