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CALENDÁRIO ACADÊMICO DA FAESF PARA O ANO
LETIVO DE 2017

1º SEMESTRE
DIAS LETIVOS/GRADUAÇÃO/2017
Período

1º Semestre

Início

01/02/2017

Final

24/06/2017

Semanas
Letivas

19

Dias
Letivos
Mês

Total

Janeiro

00

Fevereiro
Março

21
26

Abril

20

Maio

26

Junho
Julho

18
00

DISTRIBUIÇÃO DOS DIAS LETIVOS POR DIA DA SEMANA
2ª feira
3ª feira
4ª feira 5ª feira 6ª feira
Sábado
Total
Dia/Mês
Fevereiro
3
3
4
4
4
3
21
Março
4
4
4
5
5
4
26
Abril
4
4
4
3
2
3
20
Maio
4
5
5
4
4
4
26
Junho
3
3
3
3
3
3
18
Julho
00
00
00
00
00
00
00
Total
18
19
20
19
18
17
111

FERIADOS E DIAS NÃO - LETIVOS/GRADUAÇÃO/2017
25/02
27/02
28/02
01/03
13/04
14/04
15/04
21/04
22/04
27/04
01/05
15/06
16/06
17/06

Recesso Escolar e Administrativo– Carnaval
Recesso Escolar e Administrativo – Carnaval
Carnaval
Recesso Escolar e Administrativo – Quarta de Cinzas
Recesso Escolar e Administrativo - Paixão de Cristo
Paixão de Cristo
Recesso Escolar e Administrativo – Paixão de Cristo
Tiradentes
Recesso Escolar e Administrativo
Aniversário de Pedreiras
Dia do Trabalho
Corpus Christi
Recesso Escolar e Administrativo
Recesso Escolar e Administrativo
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DATAS INDICADAS PARA AS AVALIAÇÕES
AVALIAÇÕES
PERÍODOS DE APLICAÇÃO
1ª Avaliação
13 a 17/03/2017
2ª Avaliação
20, 24, 25, 26, 28 e 29/04/2017
3ª Avaliação
12, 13, 14, 19, 20 e 21/06/2017
Exame Final
04 a 07/07/2017
PROVAS DE 2ª CHAMADA
PERÍODOS DE APLICAÇÃO
Da 1ª Avaliação
29 a 31/03/2017
Da 2ª Avaliação
10 a 12/05/2017
Da 3ª Avaliação
28 a 30/06/2017

DATAS INDICADAS PARA REUNIÕES
SUPERIORES DA FAESF
10/02/2017 Colegiados de Cursos e NDE
17/02/2017 Conselho Superior
02/06/2017 Colegiados de Cursos e NDE
09/06/2017 Conselho Superior

DOS

COLEGIADOS

EVENTOS IMPORTANTES EM 2017
16 a 20/01/2017

27 /01/2017
03/04/2017
25 a 27/05/2017
18/06/2012
03/07/2017
17/07/2017

- Solenidade de Colação de Grau dos Cursos de Graduação
- Encontro Pedagógico
- Início das inscrições para o Processo Seletivo – Vestibular 2017.2
- Congresso FAESF

- Aplicação das Provas do Processo Seletivo – Vestibular 2017.2
- Divulgação da lista dos aprovados no Processo Seletivo –
Vestibular 2017.2
- Início da Solenidade de Colação de Grau para todos os Cursos

DATAS ALUSIVAS AOS CURSOS
25/04/2017

Dia do Contabilista

20/05/2017

Dia do Pedagogo

DATA/PERÍODO
DOS
ADMINISTRATIVOS

PROCEDIMENTOS

ACADÊMICOS

E

JANEIRO
DISCENTES
04 a 06

09 a 21

16 a 31

- Entrega definitiva da Monografia (01 (uma) cópia impressa corrigida e
assinada pelo orientador + CD personalizado (capa da monografia)
contendo os slides da apresentação e monografia corrigida) no Setor de
Protocolo da FAESF
- Solicitação da Colação de Grau
- Período para matrícula presencial dos ingressantes pelo processo
seletivo, dos ingressantes provenientes de transferências externas 2017.1
e portadores de diploma de nível superior, no Controle Acadêmico da
FAESF
- Período para renovação de matrícula dos alunos regulares nos cursos de
graduação no setor de Controle Acadêmico
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23

- Período para matrícula dos alunos que trancaram o curso e solicitaram
reabertura de matrícula
- Início do período para solicitação de aproveitamento de estudos para
alunos ingressantes e veteranos
DOCENTES

27

- Encontro Pedagógico de Formação Docente

28, 30 e 31

- Planejamento Pedagógico dos cursos de Graduação
COORDENAÇÕES

09 a 26
26

- Planejamento das atividades acadêmicas referentes ao 1º semestre de
2017
- Data limite para apresentação dos Projetos referentes aos Programas:
Monitorias, Grupos de Estudos e Pesquisas, PIBIC e Extensão para 2017

FEVEREIRO
DISCENTES
01
02

- Início das atividades de aula para os alunos ingressantes do 1º semestre de
2017
Início das atividades de aula para os alunos veteranos do 1º semestre de 2017

01 a 03

- Período para ajuste de matrícula e rematrícula presencial pelos discentes via
Controle Acadêmico, referente ao semestre letivo regular 2017.1

01 a 10

- Período para os alunos que não compareceram no prazo estabelecido
para efetivar sua matrícula regularizarem sua situação acadêmica,
presencialmente, no Controle Acadêmico da IES, devendo assumir as
perdas relativas à frequência e às atividades desenvolvidas no período
anterior à assinatura do requerimento de matrícula no Controle
Acadêmico
- Período para inscrição para os projetos aprovados nos Programas:

06 a 10

06 a 08

Monitorias, Grupos de Estudos e Pesquisas, PIBIC e Extensão para 2017
- Período para inscrição para o Programa Institucional de Apoio aos
Discentes (Políticas de Descontos e Financiamento Próprio – PAPS)
- Data limite para solicitação de aproveitamento de disciplinas cursadas em
outra instituição ou na FAESF, para ingressantes e veteranos e para
solicitação de dispensa, cancelamento e substituição de disciplinas
- Período para inscrição de chapas da campanha para líderes de turma

13 e 14

- Campanha para eleições de líderes de turma

13 a 24

- Período para solicitação de Estágio Curricular Obrigatório via
Protocolo e aproveitamento de carga horária de Estágio Supervisionado

06 a 17
06

Obrigatório para o 1º semestre letivo (alunos dos cursos de Licenciatura que
já exercem atividade de docência)
15
15 a 17

- Data para eleição de líderes de turma
- Período para aplicação de avaliações aos alunos inscritos nos projetos
dos Programas: Monitorias, Grupos de Estudos e Pesquisas, PIBIC e
Extensão para 2017

17

- Encontro entre líderes de turma e Coordenações de Cursos

21

- Início para solicitação à Coordenação do Curso, pelo discente, de oferta de
componente curricular na Modalidade Regime de Dependência e Adaptação,
para o semestre 2017.1
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23 e 24

- Encontro de formação para os alunos aprovados para os Programas:
Monitorias, Grupos de Estudos e Pesquisas, PIBIC e Extensão para 2017
DOCENTES

01

- Início das atividades de aula do 1º semestre de 2017

03

- Data limite para entrega dos Planos de Ensino às Coordenações de Cursos
para aprovação nos Colegiados

15 a 17

- Período para aplicação de avaliações para os professores cujos
projetos foram aprovados para os Programas: Monitorias, Grupos de
Estudos e Pesquisas, PIBIC e Extensão para 2017
COORDENAÇÕES

01 e 02
03

01 a 10
06 a 10
10

13

16
17

22

- Acolhimento e ambientação dos Calouros e Veteranos.
- Data para publicação de Editais dos Programas: Monitoria, Grupos de
Estudos e Pesquisa, PIBIC e Extensão para 2017
- Data para publicação do Edital para escolha dos líderes de turmas
- Período de ajuste de matricula e rematrícula pela Coordenações junto ao
Controle Acadêmico
Período para verificação da situação acadêmica dos formandos dos cursos de
graduação junto ao Controle Acadêmico
- Data limite de encaminhamento das Coordenações de Cursos ao Controle
Acadêmico, quanto aos resultados das análises durante o período de correção
e modificação de matricula e rematrícula e das análises de aproveitamento de
disciplinas entre outros procedimentos, referente ao semestre letivo regular
2017/1
- Data para divulgação das chapas para eleição dos líderes de turmas
- Data limite para o encaminhamento das Coordenações de Curso à Direção
Acadêmica quanto à demanda de oferta do componente curricular Estágio
Supervisionado para o 1º semestre, em instituições e/ou empresas com
convênio firmado com a FAESF ou da necessidade de se firmarem
convênios.
- Publicação dos resultados das eleições para líderes de turma e entrega da ata
do processo de escolha dos líderes à Direção Acadêmica
- Publicação de Edital para disciplina em Regime de Dependência ou
Adaptação
- Encontro entre líderes de turma e Coordenações de Cursos
- Publicação do Edital dos discentes aprovados para os Programas:

Monitoria, Grupos de Estudos e Pesquisa, PIBIC e Extensão para 2017
23 e 24

- Encontro de formação para os aprovados para os Programas: Monitorias,
Grupos de Estudos e Pesquisas, PIBIC e Extensão para 2017

MARÇO
DISCENTES
01 a 24
03

06

- Solicitação, pelo discente, de trancamento parcial/total de matrícula
referente ao semestre letivo regular 2017.1, junto ao Controle Acadêmico
- Data limite para solicitação à Coordenação do Curso, pelo discente, de
oferta de componente curricular na Modalidade Regime de Dependência e
Adaptação, para o semestre 2017.1
- Início das atividades dos Programas: Monitoria, Extensão e Grupo de

Estudos e Pesquisas e PIBIC dos Cursos de Graduação para 2017
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13 a 17

Período de matrícula dos alunos em Regime de Dependência ou Adaptação

20

- Início das aulas das disciplinas em Regime de Dependência ou adaptação
DOCENTES

03

06

- Data limite para o envio das avaliações às Coordenações de Cursos
- Prazo final para o registro, no diário eletrônico, dos conteúdos referentes ao
mês de fevereiro
- Início das atividades dos Programas: Monitoria, Extensão e Grupo de

Estudos e Pesquisas e PIBIC dos Cursos de Graduação para 2017
(Projetos Aprovados)
10
13

- Data limite de entrega dos Planos de Ensino das disciplinas em Regime de
Dependência ou Adaptação para aprovação nos Colegiados de Cursos
- Início das aulas das disciplinas em Regime de Dependência ou Adaptação

31

- Prazo final para o registro, no diário eletrônico, dos conteúdos referentes ao
mês de março e notas da primeira avaliação.
COORDENAÇÕES

06

- Início das atividades dos Programas: Monitoria, Extensão e Grupo de
Estudos e Pesquisas e PIBIC dos Cursos de Graduação para 2017
- Encaminhamento, à Direção Acadêmica e ao Setor Financeiro, da
relação dos aprovados nos Programas: Monitoria, Extensão e Grupo de
Estudos e Pesquisas e PIBIC dos Cursos de Graduação para 2017
- Publicação dos Projetos aprovados dos Programas: Monitoria, Grupos de
Estudos e Pesquisa, PIBIC e Extensão e os Eventos de Extensões para
2017

17

23

- Prazo para as Coordenações de Cursos encaminharem à Direção
Administrativa a relação dos docentes que ministrarão as disciplinas em
Regime de Dependência/Adaptação.

ABRIL
DISCENTES

DOCENTES
13

- Data limite para o envio das avaliações as Coordenações de Cursos
COORDENAÇÕES
-

MAIO
DISCENTES
02 a 31

- Período para efetivar a atualização da Bolsa ProUni

08 a 19

- Período para solicitação da ficha catalográfica, através do aluno
online, no setor Biblioteca
- Aplicação dos questionários para avaliação dos segmentos discente,
docente e técnico-administrativo (Autoavaliação Institucional)

15 a 19

DOCENTES
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05
31

15 a 31

- Prazo final para o registro, no diário eletrônico, dos conteúdos referentes ao
mês de abril e notas da segunda avaliação
- Prazo final para o registro, no diário eletrônico, dos conteúdos referentes ao
mês de maio
COORDENAÇÕES
- Período para o encaminhamento, pelas Coordenações de Curso, à Direção
Acadêmica quanto à demanda de oferta de componente curricular para o 2º
semestre
- Período para o encaminhamento, pelas Coordenações de Curso, à Direção
de Acadêmica quanto à demanda de oferta do componente curricular Estágio
Supervisionado para o 2º semestre, em instituições e/ou empresas com
convênio firmado com a FAESF ou da necessidade de se firmar convênios

JUNHO
DISCENTES

05 a 14

- Solicitação, pelo discente, de aproveitamento de atividades
complementares de graduação junto ao Controle Acadêmico

12 a 23

- Período para solicitação à Coordenação do Curso, pelo discente, de oferta
de componente curricular na Modalidade Regime de Dependência e
Adaptação, para o semestre 2017.2

12 a 21

- para entrega da monografia em 03 (três) cópias impressas,
encadernadas em espiral simples e capa transparente, no Setor de
Protocolo, junto com a ficha de encaminhamento para defesa, assinada
pelo(a) orientador(a)

19 a 30

- Período para solicitação de destrancamento de curso e para requerer
transferência interna, transferência externa e reingresso após abandono, para
o semestre 2017.2, no Controle Acadêmico

28

- Início das defesas públicas de monografias

30

- Último dia para entrega de relatórios de estágio
DOCENTES

02

- Data limite para o envio das avaliações às Coordenações de Cursos

26

- Data limite para entrega, pelos professores, à Coordenação de
Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, dos relatórios parcial/final dos
programas/projetos de extensão e grupos de estudos e pesquisas
desenvolvidos em 2017

30

- Prazo final para o registro, no diário eletrônico, dos conteúdos referentes ao
mês de junho e das notas referentes à terceira avaliação
COORDENAÇÕES

05 a 30
21

23
26

- Inscrição de estudantes irregulares junto ao ENADE (que não realizaram o
exame nos anos anteriores)
- Data limite para o parecer das solicitações pelos acadêmicos referentes ao

aproveitamento de atividades complementares
- Encontro com a Direção Acadêmica para planejamento do semestre
letivo de 2017.2
- Divulgação de Edital das Bancas Examinadoras de TCC dos cursos de
graduação
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JULHO
DISCENTES
10 a 14

05 a 21

- Entrega definitiva da Monografia (01 (uma) cópia impressa corrigida
e assinada pelo orientador + CD personalizado (capa da monografia)
contendo os slides da apresentação e monografia corrigida) no Setor de
Protocolo da FAESF
- Solicitação da Colação de Grau
- Período para matrícula presencial dos ingressantes pelo processo
seletivo e ingressantes provenientes de transferências externas 2017.2
no Controle Acadêmico da FAESF

10 a 31

- Data limite para solicitação de aproveitamento de disciplinas cursadas em
outra instituição ou na FAESF para ingressantes e veteranos e para
solicitação de dispensa, cancelamento e substituição de disciplinas para o 2º
semestre letivo de 2017

17 a 31

- Período para renovação de matrícula dos alunos regulares nos cursos
de graduação via internet www.faesf.com.br
DOCENTES

29

- Encontro de Formação Pedagógica
COORDENAÇÕES

03 a 27

- Planejamento Acadêmico

AGOSTO
DISCENTES
01

- Início das aulas para alunos ingressantes

02

- Início das aulas para alunos veteranos
DOCENTES

01

- Início das atividades de aula do 2º semestre de 2017

04

- Data limite para entrega dos Planos de Ensino às Coordenações de Cursos
para aprovação nos Colegiados.
COORDENAÇÕES

01

- Acolhimento e ambientação dos alunos calouros

02

- Acolhimento e ambientação dos alunos veteranos

04

- Data limite de encaminhamento das Coordenações de Cursos ao Controle
Acadêmico, quanto aos resultados das análises durante o período de correção
e modificação de matrícula e rematrícula e das análises de aproveitamento de
disciplinas entre outros procedimentos, referentes ao semestre letivo regular
2017.2

