Calendário Anual - 2014

www.unieuro.edu.br
Março

Fevereiro

Janeiro
Renovação de matrícula
para o 1 º semestre de 2014
(veteranos): 10/12/2013 a
10/01/2014.

01 - Feriado de Confraternização Universal.
10 - Último dia para renovação de matrícula – 1º sem/2014
13 - Início da solicitação de:
• reabertura de matrícula (alunos em situação de matrícula
trancada, dentro do prazo estabelecido pelo Regimento
Interno);
• disciplinas de adaptação e dependência;
• transferência de turno, turma, unidade;
• transferência de curso;
• enquadramento em regime especial.
20 - Último dia para solicitar:
• registro/revisão/retiﬁcação de notas e faltas (2º sem/2013).
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04 - Início do 1º semestre letivo de 2014 para calouros
(1º grupo de turmas conﬁrmadas) e veteranos das Unidades Asa Sul, Águas
Claras e Asa Norte.
15 - Último dia para solicitar:
• transferência externa;
• vaga para graduado (portador de diploma);
• aproveitamento de estudos;
• reabertura de matrícula (alunos em situação de matrícula trancada, dentro do
prazo estabelecido pelo regimento Interno).
17 - Início do 1º semestre letivo de 2014 para calouros
(2º grupo de turmas conﬁrmadas) das Unidades Asa Sul, Águas Claras e Asa
Norte.
• transferência de curso;
• enquadramento em regime especial.
21 - Último dia para matrículas (transferências, graduados, reaberturas e
calouros).
22 - Último dia para solicitar:
• disciplinas de adaptação e dependência;
• transferência de turno, turma, unidade;
• transferência de curso;
• enquadramento em regime especial.
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Total: 25 dias letivos

01 a 05 - Recesso acadêmico e administrativo.
04 - Carnaval.
05 - Feriado Quarta-feira de Cinzas.
10 - Início da solicitação de colação de grau especial.

03 a 09 - Semana de provas
(1º bimestre do 1º semestre de 2014).
04 - Último dia para solicitação de colação de grau especial.
10 - Assinatura de ata de colação de grau especial.
10 - Término do 1º bimestre do 1º semestre de 2014.
11 - Início do 2º bimestre do 1º semestre de 2014.
10 a 16 - Entrega de pautas (relatório de notas, faltas e
conteúdo).
22 a 26 - Período para solicitação de revisão/retiﬁcação
e registro de notas e faltas (1º bimestre 2014/1).
17 a 21 - Recesso acadêmico e administrativo.
18 - Sexta-feira Santa.
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Total: 09 dias letivos

Total: 24 dias letivos

01 - Feriado do Dia do Trabalhador.
01 a 03 - Recesso acadêmico e administrativo.
11 - Feriado do Dia das Mães.
23 - Último dia trancamento de matrícula
(1º semestre de 2014).
26 a 31 - Semana de provas
(2º bimestre do 1º semestre de 2014).
30/05 a 04/06 - Entrega de pautas (relatório de notas, faltas e
conteúdo).

30/05 a 04/06 - Entrega de pautas (relatório de notas, faltas e
conteúdo).
04 a 10 - Avaliações substitutivas.
05 - Início da solicitação de:
• registro/revisão/retiﬁcação de notas e faltas (1º sem/2014).
09 - Início da renovação de matrícula:
• transferência externa/vaga para graduado (portador de diploma)
aproveitamento de estudos / reabertura de matrícula (alunos em
situação de matrícula trancada, dentro do prazo estabelecido pelo
regimento interno).
11 - Término do 2º bimestre letivo do 1º sem/2014.
11 - Último dia para solicitação de aproveitamento de atividades
complementares (formandos 1º sem/2014).
11 - Último dia para entrega de pautas – substitutivas (relatório de
notas, faltas e conteúdo).
12 a 14 - Período para solicitação de revisão/retiﬁcação e registro de
notas e faltas (2º bimestre/2014/1).
16 - Início de solicitações de:
• disciplinas de adaptação e dependência/transferência de turno,
turma, unidade, transferência de curso e enquadramento em
regime especial/trancamento de matrícula.
12/06 a 13/07 - Recesso escolar- conforme Lei n.º 12.663, de 5 de
junho de 2012.
19 - Feriado de Corpus Christi.
19 a 21 - Recesso Administrativo e Acadêmico.

Setembro

07 - Último dia para renovação de matrícula.
14 e 15 - Assinatura de ata de colação de grau do
1º semestre letivo de 2014.
18 - Assinatura de ata de colação de grau (lista
complementar: somente para aqueles que não constavam
da lista dos dias 14 e 15/07/2014).
22 - Festa de Formatura - Unidades Asa Sul e Asa Norte.
24 - Festa de Formatura - Unidade Águas Claras

04 - Início 2º semestre letivo de 2014 para calouros
(1º grupo de turmas conﬁrmadas) e veteranos das Unidades
Asa Sul, Águas Claras e Asa Norte.
04 - Início da solicitação de colação especial.
09 - Último dia de solicitações de:
• transferência externa/vaga para graduado (portador de
diploma) / aproveitamento de estudos (revisão) / trancamento
de matrícula / reabertura de matrícula (alunos em situação
de matrícula trancada, dentro do prazo estabelecido pelo
regimento interno).
16 - Último dia para matrículas (transferências, graduados,
reaberturas e calouros).
18 - Início do 1º semestre letivo de 2014 para calouros
(2º grupo de turmas conﬁrmadas) das Unidades Asa Sul, Águas
Claras e Asa Norte.
23 - Último dia de solicitações de:
• disciplinas de adaptação e dependência / transferência
de turno, turma, unidade / transferência de curso /
enquadramento em regime especial.
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Total: 26 dias letivos

07 - Feriado da Independência.
17 a 22 - Semana de provas (1º bimestre).
19 - Último dia para solicitação de assinatura de colação de
grau especial.
19 a 26 - Início de entrega dos relatórios de notas e faltas
(1º bimestre do 2º sem/2014).
24 - Assinatura de ata de colação de grau especial.
26 - Início do 2º bimestre do 2º semestre de 2014.
29/09 a 03/10 - Período para solicitação de revisão/
retiﬁcação e registro de notas e faltas (1º bimestre 2014/1).

Total: 26 dias letivos

12 - Feriado de Nossa Senhora da Aparecida.
15 - Dia do Professor - Recesso acadêmico e administrativo.

Total: 24 dias letivos

02 - Feriado de Finados.
10 - Início da solicitação de:
• transferência externa;
• vaga para graduado (portador de diploma);
• aproveitamento de estudos;
• reabertura de matrícula (alunos em situação de matrícula
trancada, dentro do prazo estabelecido pelo regimento
interno).
15 - Feriado da Proclamação da República.
19 a 25 - Semana de provas (2º bimestre).
20 a 27 - Entrega dos relatórios de notas/faltas (1º bimestre).
28 - Último dia para solicitação de aproveitamento de
atividades complementares (formandos – 2º sem/2014).
28 e 29 - Período para solicitação de revisão/retiﬁcação e
registro de notas e faltas (2º bimestre 2014/1).
30 - Feriado do Evangélico.

Total: 08 dias letivos

01 a 06 - Avaliações substitutivas
02 – Início da solicitação de:
• registro / revisão / retiﬁcação de notas e faltas (1º sem/2014).
04 a 10 - Entrega dos relatórios de notas/faltas (substitutiva).
11 - Término do 2º semestre de 2014.
12 e 13 - Assinatura de ata de colação de grau.
15 – Início da renovação de matrícula (1º sem/2015).
16 - Assinatura de ata de colação de grau (lista complementar):
• somente para aqueles que não constavam da lista
dos dias 12 e 13).
16 - Festa de formatura – Unidades Asa Sul e Asa Norte.
18 - Festa de formatura – Unidade Águas Claras.
18 – Último dia para solicitar:
• registro / revisão / retiﬁcação de notas e faltas (1º sem/2014)

