PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS
MEMORANDO Nº 14/2018-DAA
DATA: 12/06/2018
PARA: Comunidade Acadêmica - Docentes
ASSUNTO: Alterações nas datas do calendário acadêmico 2018
Srs. Docentes;

Considerando a suspensão do calendário acadêmico no período 24/05 a
03/06/2018;
Considerando a transferência do Seminário de Extensão da Unioeste do mês de maio
para o mês de junho, no câmpus de Foz do Iguaçu;
Considerando o feriado municipal em 25/07, no câmpus de Mal. Cândido Rondon, as
datas de exames do 1º semestre ficam diferente dos demais câmpus.
Considerando a aprovação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão no último dia
07/06/2018, da adequação do calendário acadêmico do ano letivo de 2018;
Informamos que foi necessário prorrogar as atividades letivas do 1º semestre,
conforme segue abaixo.
Informamos, também, que permanece inalterada a data de encerramento do ano
letivo de 2018, prevista para 08/12/2018.
Diante do exposto e se for o caso, solicitamos que façam as adequações dos horários
das suas turmas no Academus.

câmpus de Cascavel, Francisco Beltrão, Mal. Cândido Rondon e Toledo
OCORRÊNCIA
Encerramento do primeiro semestre letivo

DE
13/07/2018

PARA
21/07/2018

Último prazo para publicação no módulo web
docente, das médias das disciplinas com oferta de 1º
semestre
Recesso Letivo
Exames finais de disciplinas com encerramento das
atividades letivas no 1º semestre
Mal. C. Rondon

14/07/2018

23/07/2018

Demais Câmpus
Último prazo, no módulo web docente, para a
publicação das médias finais com exames, fechamento
da digitação naquele módulo e entrega das avaliações
de exames finais na Coordenação Acadêmica
Reinício das atividades letivas no segundo semestre

16 a 22/07/2018

23 a 28/07/2018

16 a 21/07/2018

23 e 24/07 e 26 a
30/07/2018

16 a 21/07/2018

23 a 28/07/2018

23/07/2018

31/07/2018

23/07/2018

30/07/2018

câmpus de Foz do Iguaçu
OCORRÊNCIA
Encerramento do primeiro semestre letivo

DE
19/07/2018

PARA
25/07/2018

Último prazo para publicação no módulo web
docente, das médias das disciplinas com oferta de 1º
semestre
Recesso Letivo

20/07/2018

27/07/2018

Exames finais de disciplinas com encerramento das
atividades letivas no 1º semestre
Último prazo, no módulo web docente, para a
publicação das médias finais com exames, fechamento
da digitação naquele módulo e entrega das avaliações
de exames finais na Coordenação Acadêmica
Reinício das atividades letivas no segundo semestre

20 a 28/07/2018

28/07/2018

30 e 31/07 e de 1 a
4/08/2018
30 e 31/07 e de 1 a
4/08/2018
06/08/2018

30/07/2018

6/08/2018

23 a 28/07/2018

Atenciosamente,

MARTA LUCIA ALVES ASSENZA
Diretora de Assuntos Acadêmicos

ANGELA HELENA TORI
Divisão de Planejamento, Matrícula e
Documentação

