ERRATA
As datas corretas para
assinatura de ata de
Colação de Grau são
20, 23 e 24 de julho.
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Mais um semestre se inicia e, além das boas-vindas, cumprimentamos cada aluno, cada
docente, cada funcionário, informando que
reservamos a cada um de vocês um semestre de inovações, melhorias e conquistas.
O Centro Universitário UNIEURO acolhe a
todos, neste recomeço de atividades, primando pela formação acadêmica de qualidade de
seus discentes, pela valorização proﬁssional
de seus docentes, pela qualidade de serviços
prestados por nossos colaboradores.
Seja bem-vindo e faça parte desta trajetória
de sucesso.
Professor Edson Zangrando Figueira
Reitor

JANEIRO
DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

01 - Confraternização Universal (feriado).
02 - Início da solicitação de:
- disciplinas de adaptação e dependência;
- transferência de turno/turma/Unidade;
- transferência de curso;
- enquadramento em regime especial.

FEVEREIRO
Total: 09 dias letivos
DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

05 a 09 – Semana Pedagógica
19 - Início do 1º semestre letivo de 2018 para veteranos e
calouros das Unidades Asa Sul, Águas Claras e Asa Norte.
28 – Início das disciplinas do semipresencial de 2018 (NEaD).
10 e 12 – Recesso Acadêmico e Administrativo.
13 – Carnaval (Feriado)
14 – Cinzas (Recesso Acadêmico e Administrativo).
As comemorações da Formatura do semestre letivo de
2017.2 serão realizadas nos dias: 27/02/2018 – Formandos
das Unidades Asa Sul e Asa Norte; e 01/03/2018 – Formandos da Unidade Águas Claras.

MARÇO
Total: 25 dias letivos
DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

02 - Último dia de solicitações de:
- transferência externa;
- vaga para graduado (Portador de Diploma);
- aproveitamento de estudos;
- trancamento de matrícula;
- reabertura de matrícula (alunos em situação de matrícula
trancada, dentro do prazo estabelecido pelo Regimento Interno).
10 – Último dia para matrículas (transferências, graduados,
reaberturas e calouros).
13 – Último dia de solicitações de:
- disciplinas de adaptação e dependência;
- transferência de turno/turma/Unidade;
- transferência de curso;
- enquadramento em regime especial.
12 a 29 – Período para Solicitação de Colação de Grau Especial
30 - Paixão de Cristo
31 - Recesso Acadêmico e Administrativo.
As comemorações da Formatura do semestre letivo de 2017.2
serão realizadas nos dias: 27/02/2018 – Formandos das
Unidades Asa Sul e Asa Norte; e 01/03/2018 – Formandos da
Unidade Águas Claras.

ABRIL
Total: 23 dias letivos
DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

09 – Assinatura da ata de colação de grau especial
20 – Início das atividades avaliativas das disciplinas do Semipresencial (NEaD).
19 a 25 – Semana de provas (1º bimestre – N1)
21 – Tiradentes (Feriado)
30 – Recesso acadêmico e administrativo.

MAIO
Total: 25 dias letivos
DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

01 – Dia do trabalho (feriado).
07 – Divulgação dos resultados do Programa TOP FIVE
07 a 19 – Período de entrega de pautas (1º bimestre)
10 a 25 – Período de solicitação de revisão/retiﬁcação e
registros de notas e faltas (1º bimestre 2018.1). Conforme
portaria Normativa 02/2017.
15 a 17 – XIII Jornada da Saúde
31 – Corpus Christi (feriado).

JUNHO
Total: 24 dias letivos
DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

01 e 02 – Recesso Acadêmico e Administrativo
05 a 07 – Jornada Acadêmica de Arquitetura e Engenharia
12 e 13 – Brasil Mostra sua Cara
13 – Início das avaliações do Semipresencial (NEaD).
19 – Término das atividades avaliativas do Semipresencial
(NEaD).
15 a 21 – semana de provas (2º bimestre do 1º semestre de
2018).
25 – Início das avaliações Substitutivas do Semipresencial
(NEaD).
27 – Início da entrega de pautas (relatório de notas, faltas e
conteúdo).
29 – Início para solicitação de revisão/retiﬁcação e registros
de notas e faltas (2º bimestre 2018.1). Conforme portaria
Normativa 02/2017.
30 – Último dia para solicitação/entrega de Atividades Complementares (formandos 1º sem/2018).
30 – Último dia das avaliações Substitutivas do Semipresencial (NEaD

JULHO
Total: 16 dias letivos
DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

02 – Início das matrículas para o semestre letivo de 2018.2
04 a 06 – Semana Cientíﬁca (Bancas TCC).
04 – Último dia para entrega de pautas do 2 bimestre (relatório de notas, faltas e conteúdo).
07 – Último dia para solicitação de revisão/retiﬁcação e
registros de notas e faltas (2º bimestre de 2018.1). Conforme
portaria Normativa 02/2017.
09 a 13 – Avaliações substitutivas
09 a 16 – entrega de pautas avaliação substitutivas (relatório
de notas, faltas e conteúdo
10 – Início das 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).
10 a 17 – Período para solicitação de revisão/retiﬁcação e
registros de notas e faltas (Substitutiva). Conforme portaria
Normativa 02/2017.
19 – Término do 2º bimestre (1º semestre de 2018).
20, 23 e 24 – Assinatura da ata colação de grau do 1º semestre letivo de 2018.
24 – Assinatura de ata de Colação de Grau - Lista complementar (somente para aqueles que não constavam da lista
dos dias 20, 21 e 23/07/2018).
25 – Festa de Formatura – Unidades Asa Sul e Asa Norte.
27 – Festa de Formatura - Unidade Águas Claras.

13 unidades de ensino superior no Brasil.

www.unieuro.edu.br
4020-7525
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