
 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

 

 

PORTARIA n. 10/2007/CONSU 

Aprova Calendário Geral da UNESC para o ano de 2008. 

 

O Presidente do Conselho Universitário, CONSU, no uso de suas 

atribuições e atendendo determinação do Colegiado Pleno 

reunido no dia 09 de novembro de 2007, 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Aprovar o Calendário Geral da UNESC para 2008. 

Art. 2º - O calendário constitui anexo da presente Portaria. 

Art. 3º - Caberá à Reitoria e às Pró-Reitorias, por edital ou portaria específica, 

estabelecer outras datas e eventos de significância institucional, bem como promover 

alterações ou ajustes que venham a ser necessários. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor, revogadas as disposições em contrário. 

Criciúma, 09 de novembro de 2007. 

 
 
PROF. ANTONIO MILIOLI FILHO 
PRESIDENTE DO CONSU 
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ANEXO DA PORTARIA n. 10/2007/CONSU 
CALENDÁRIO GERAL DA UNESC/2008 

MÊS/DIAS 
LETIVOS 

DATA EVENTO 

Janeiro 02 (4ª feira) 
28 (2ª feira) 

 
31 (5ª feira) 

Retorno das atividades institucionais. 
3ª chamada de matrícula por processo seletivo inicial 
(Vestibular/Reopção/Outros). 
Último prazo para requerer solicitação de Ingresso por processo seletivo 
especial: Transferência Externa, Troca de Curso, Ingresso com Curso 
Superior, Reingresso por abandono e Troca de Turno, para os cursos de 
graduação no 1º S/2008. 

Fevereiro 
(05) 

02, 04 e 05 
(sáb., 2ª e 3ª 

feira) 
14 (5ª feira) 

 
19 (3ª feira) 

 
19 a 21 (3ª a 

5ª feira) 
 

25 (2ª feira) 
25 a 29 (2ª a 

6ª feira) 
29 (6ª feira) 

Recesso – Carnaval 
 
 
4ª chamada de matrícula por processo seletivo inicial 
(Vestibular//Reopção/Outros). 
Último prazo para os ingressantes por processo seletivo inicial solicitarem 
aproveitamento de disciplina, quando houver. 
Matrícula dos aprovados no processo seletivo especial: Transferência 
Externa, Troca de Curso, Ingresso com Curso Superior, Reingresso por 
abandono e Troca de Turno, para os cursos de graduação no 1º S/2008. 
INÍCIO DAS AULAS - 1º S/2008. 
Matrícula em vagas excedentes e cursos seqüenciais, autorizados pela 
Coordenação do curso, exceto para acadêmicos do curso de Medicina. 
Matrícula em disciplina isolada. 
Observação: Ingressantes por processo seletivo inicial, matrícula em 
disciplina isolada e em turmas especiais, não poderão realizar trancamento 
de disciplina. 

Março 
(24) 

20 a 22 (5ª 
feira a sáb.) 

Páscoa – Recesso Escolar e Feriado Nacional. 
 

Abril 
(25) 

21 (2ª feira) Tiradentes – Feriado Nacional. 

Maio 
(23) 

01 (5ª feira) 
09 (6ª feira) 

 
22 a 24 (5ª 
feira a sáb.) 

Dia do Trabalhador – Feriado Nacional. 
Prazo final para publicação de edital sobre Exame de Suficiência – 
Resolução n. 04/2003/CONSEPE. 
Corpus Christi/COFAFE – Feriado Nacional e Recesso Escolar. 

Junho 
(25) 

21 (sáb.) 
 

27 (6ª feira) 

Realização de Prova de Suficiência quando requerida (Resolução  
n. 04/2003/CONSEPE). 
Último prazo para veteranos solicitarem aproveitamento de disciplinas para 
o 2º S/2008. 
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MÊS/DIAS 
LETIVOS 

DATA EVENTO 

Julho 
09 para 1º 
Semestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 para 2º 
Semestre 

10 (5ª feira) 
14 (2ª feira) 

 
14 (2ª feira) 

 
14 (2ª feira) 

 
 
 

15 e 16 (3ª e 
4ª feira) 

22 (3ª feira) 
 

25 (6ª feira) 
 
 
 

25 (6ª feira) 
28 (2ª feira) 

ENCERRAMENTO DO 1º PERIODO LETIVO/2008. 
Último prazo para apresentação pelos docentes, das notas da graduação, 
na Secretaria Acadêmica. 
Último prazo para a renovação de matrícula dos veteranos, para  
2º S/2008. 
Último prazo para solicitação de ingresso por processo seletivo especial: 
Transferência externa, Troca de curso, Ingresso com curso superior, 
Reingresso por abandono e Troca de Turno, para os cursos de graduação 
no 2º S/2008. 
1ª chamada de matrícula para ingressantes por processo seletivo inicial  
2º S/2008. 
2ª chamada de matrícula para ingressantes por processo seletivo inicial 
(Vestibular/Reopção/Outros). 
Matrícula dos aprovados no processo seletivo especial: Transferência 
Externa, Troca de Curso, Ingresso com Curso Superior, Reingresso por 
abandono, Troca de Turno, para os cursos de graduação no 2º S/2008. 
3ª chamada de matrícula para ingressantes por processo seletivo inicial 
(Vestibular/Reopção/Outros). 
INÍCIO DAS AULAS – 2º S/2008. 

Agosto 
(26) 

01 (6ª feira) 
 

04 a 07 (2ª a 
5ª feira) 

 
07 (5ª feira) 

Último prazo para solicitação de aproveitamento de disciplinas dos 
ingressantes por processo seletivo inicial para o 2º S/2008. 
Matrícula em vagas excedentes e cursos seqüenciais, autorizados pela 
Coordenação do curso, exceto para os acadêmicos do curso de 
Medicina. 
Matrícula em disciplina isolada. 
Observação: Ingressantes por processo seletivo inicial, matrícula em 
disciplina isolada e em turmas especiais, não poderão realizar trancamento 
de disciplina. 

Setembro 
(26) 

30 (3ª feira) Prazo final para publicação de edital sobre Exame de Suficiência 
(Resolução n. 04/2003/CONSEPE). 

Outubro 
(26) 

15 (4ª feira) Homenagem ao Professor e Funcionário – Recesso Escolar. 

Novembro 
(24) 

15 (sáb.) 
22 (sáb.) 

 
28 (6ª feira) 

 

Feriado Nacional - Proclamação da República. 
Realização de Prova de Suficiência quando requerida. (Resolução  
n. 04/2003/CONSEPE). 
Último prazo para veteranos solicitarem aproveitamento de disciplinas para 
o 1º S/2009. 
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MÊS/DIAS 
LETIVOS 

DATA EVENTO 

Dezembro 
(02) 

02 (3ª feira) 
04 (5ª feira) 
08 (2ª feira) 

 
08 a 12 (2ª a 

6ª feira) 
16 e 17 (3ª e 

4ª feira) 
22 (2ª feira) 

 
 
 

23 (3ª feira) 
24, 26, 29, 30 
e 31 (4ª, 6ª, 
2ª, 3ª e 4ª 

feira) 

ENCERRAMENTO DO 2º PERÍODO LETIVO/2008. 
Feriado Municipal – Santa Bárbara. 
Último prazo para docentes apresentarem notas da graduação na 
Secretaria Acadêmica. 
Renovação de matrícula para veteranos, para 1º S/2009. 
 
1ª chamada de matrícula para ingressantes por processo seletivo inicial  
1º S/2009. 
Último prazo em 2008 para solicitar ingresso por processo seletivo 
especial: Transferência externa, Troca de curso, Ingresso com curso 
superior, Reingresso por abandono e Troca de Turno, para os cursos de 
graduação para o 1º S/2009. 
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NA UNESC. 
Recesso Institucional. 

 
 
Observações: 

1) As formaturas ocorrerão a partir do início do período letivo subseqüente, com cronograma 

definido pela Reitoria, Setor de Registro de Diplomas e Assessoria de Marketing, garantindo-se que o 

curso de Medicina tenha a colação de grau no 3º sábado após o término das atividades do Internato II. 

2) Disciplinas de Estágio, Internato e outras poderão, para fechamento da carga horária, desde 

que autorizado pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, ter alteração no início ou término das 

mesmas. 

3) Total de dias letivos por período: 109 - 1º/2008  108 - 2º/2008. 

 

Criciúma, 09 de novembro de 2007. 

 
 
PROF. ANTONIO MILIOLI FILHO 
PRESIDENTE DO CONSU 


