CALENDÁRIO ACADÊMICO 2019
(ALUNOS CALOUROS E VETERANOS - TURMA A)
1º semestre de 2019
Janeiro
31/12/2018 e 01/01/2019 – Confraternização Universal: recesso administrativo e feriado
24/01 – Fim do recesso dos professores
19/01 a 22/02 – Prazo para solicitação de pendência de disciplina pelo Sistema AP/DP (Alunos veteranos
regularmente matriculados na turma A)

19/01 a 22/02 – Período para solicitação de Transferência de Curso, Polo ou Modalidade
Fevereiro
04/02 a 09/02 – Semana Acadêmica e de Integração Docente e Discente nos polos de apoio presencial
04/02 – Início do prazo para postagens de comprovantes de Atividades Complementares
11/02 – Início do período letivo para alunos ingressantes e veteranos
11/02 a 16/03 – Período de aula das disciplinas de ordem A e B (Bloco 1)
11/02 a 06/04 – Período de aula das disciplinas do Bloco 1 para os cursos Estética e Optometria na modalidade
Híbrido.
16/02 – Prazo final para entrega de documentos para Aproveitamento de Estudos
19/01 a 22/02 – Período para solicitação de Transferência de Curso, Polo ou Modalidade
22/02 – Prazo final para matrícula e Rematrícula
22/02 – Prazo final para solicitação de pendência de disciplina pelo Sistema AP/DP (Alunos veteranos regularmente
matriculados na turma A)

11/02 a 01/03 – Período de alocação de dia da semana (Polo)
Março
02/03 a 06/03 – Carnaval: recesso acadêmico-administrativo na sede
09/03 – Prazo final para solicitar a exclusão de disciplinas (AP/DP) - sujeita a aprovação.
11/03 a 16/03 – Publicação da data da avaliação presencial na área do aluno – Disciplinas de ordem A e B (Bloco 1)
18/03 a 23/03 – Semana de avaliação presencial das disciplinas de ordem A e B (Bloco 1)
25/03 a 27/04 – Período de aula das disciplinas de ordem C e D (Bloco 2)
Abril
01/04 a 06/04 – Publicação da data da avaliação substitutiva na área do aluno – Disciplinas de ordem A e B (Bloco 1)
01/04 a 06/04 – Publicação da data da avaliação presencial na área do aluno – Disciplinas do Bloco 1 dos cursos
de Estética e Optometria na modalidade Híbrido.
08/04 a 13/04 – Semana de avaliação substitutiva das disciplinas – Disciplinas de ordem A e B (Bloco 1)
08/04 a 13/04 – Semana de avaliação presencial das disciplinas do Bloco 1 dos cursos de Estética e Optometria
na modalidade Híbrido.
22/04 a 27/04 – Publicação da data da avaliação presencial na área do aluno – Disciplinas de ordem C e D (Bloco
2)
15/04 a 08/06 - Período de aula das disciplinas do Bloco 2 para os cursos de Estética e Optometria na
modalidade Híbrido.
19/04 – Semana Santa: Feriado
20/04 – Semana Santa: recesso acadêmico e administrativo
21/04 – Tiradentes
29/04 a 04/05 – Publicação da data da avaliação substitutiva na área do aluno – Disciplinas do Bloco 1 dos
cursos de Estética e Optometria na modalidade Híbrido.
29/04 a 04/05 e 08/05 – Semana de avaliação presencial das disciplinas de ordem C e D (Bloco 2)
Maio
01/05 – Dia do trabalho: Feriado
02/05 – Prova do sistema AP – Auto Aprendizagem (Alunos veteranos) – 1ª Chamada

06/05 a 11/05 – Semana de avaliação substitutiva das Disciplinas do Bloco 1 dos cursos de Estética e
Optometria na modalidade Híbrido.
06/05 a 08/06 – Período de aula da disciplina de ordem E (Bloco 3)
13/05 a 18/05 – Publicação da data da avaliação substitutiva na área do aluno – Disciplinas de ordem C e D
(Bloco 2)
10/05 – Prazo final para postagens de comprovantes de Atividades Complementares
20/05 a 25/05 – Semana da avaliação substitutiva das disciplinas de ordem C e D (Bloco 2)
21/05 – Solenidade de Colação de Grau Especial
27/05 a 31/05 – Fim do prazo para postagem de comprovantes de A.C. (prováveis formandos com pendência)
31/05 – Prazo final para solicitar trancamento de matrícula
Junho
03/06 a 08/06 – Publicação da data da avaliação presencial na área do aluno – Disciplinas de ordem E (Bloco 3)
e Administração – TED
03/06 a 08/06 – Publicação da data da avaliação presencial na área do aluno – Disciplinas do Bloco 2 dos cursos
de Estética e Optometria na modalidade Híbrido
10/06 a 15/06 – Semana de avaliação presencial da disciplina de ordem E (Bloco 3)
10/06 a 15/06 - Semana de avaliação presencial das disciplinas do Bloco 2 dos cursos de Estética e Optometria
na modalidade Híbrido
10/06 a 15/06 – Semana de avaliação presencial da Administração – TED
14/06 – Prova do sistema AP – Auto Aprendizagem (Alunos veteranos) – 2ª Chamada
17/06 a 22/06 - Publicação da data da avaliação substitutiva na área do aluno – Disciplinas de ordem E (Bloco 3)
17/06 a 22/06 - Publicação da data da avaliação substitutiva na área do aluno – Disciplinas do Bloco 2 dos
cursos de Estética e Optometria na modalidade Híbrido
20/06 – Corpus Christi: Feriado
21/06 a 22/06 – Corpus Christi: recesso acadêmico
24/06 a 29/06 - Semana da avaliação substitutiva da disciplina de ordem E (Bloco 3)
24/06 a 29/06 - Semana da avaliação substitutiva das disciplinas do Bloco 2 dos cursos de Estética e Optometria
na modalidade Híbrido
29/06 – Último dia letivo
Julho
02/07 – Início das Férias docentes
02/07 a 11/08 – Período para solicitação de Transferência de Curso, Polo ou Modalidade para 2019-2.
09/07 – Revolução Constitucionalista – Feriado em Todo Estado de São Paulo
16/07 a 11/08 – Prazo para solicitação de pendência de disciplina pelo Sistema AP/DP/Pendências para 2019-2
26/07 – Nossa Senhora de Sant’Anna – Feriado em Mogi das Cruzes
31/07- Término das Férias Docentes
Importante: Os prazos para entrega das atividades virtuais de cada disciplina estão disponíveis no Roteiro de Aula, localizado na área do aluno,
no campo Minhas disciplinas.

CALENDÁRIO ACADÊMICO 2019
(ALUNOS CALOUROS E VETERANOS TURMA B)
1º semestre de 2019
Março
01/03 – Início do prazo para postagens de comprovantes de Atividades Complementares
01/03 a 01/04 – Período para solicitação de Transferência de Curso, Polo ou Modalidade
01/03 a 01/04 – Prazo para solicitação de pendência de disciplina pelo Sistema AP/DP (Alunos veteranos
regularmente matriculados na turma B)

02/03 a 06/03 – Carnaval: recesso acadêmico-administrativo na sede
18/03 – Início do período letivo para alunos ingressantes e veteranos
18/03 a 20/04 – Período de aula das disciplinas de ordem A e B (Bloco 1)
20/03 – Prazo final para entrega de documentos para Aproveitamento de Estudos
22/03 - Prazo final para matrícula e Rematrícula de alunos da turma B

Abril
01/04 – Prazo final para solicitação de pendência de disciplina pelo Sistema AP/DP (Alunos veteranos regularmente
matriculados na turma B)

12/04 – Prazo final para solicitar a exclusão de disciplinas (AP/DP) alunos da turma B - sujeita a aprovação.
15/04 a 20/04 – Publicação da data da avaliação presencial na área do aluno – Disciplinas de ordem A e B (Bloco 1)
19/04 – Semana Santa: Feriado
20/04 – Semana Santa: recesso acadêmico e administrativo
21/04 – Tiradentes
22/04 a 27/04 - Semana de avaliação presencial das disciplinas de ordem A e B (Bloco 1)
29/04 a 01/06 – Período de aula da disciplina de ordem C e D (Bloco 2)
Maio
01/05 – Dia do trabalho: Feriado
06/05 a 11/05 – Publicação da data da avaliação substitutiva na área do aluno – Disciplinas de ordem A e B (Bloco 1)
10/05 – Prazo final para postagens de comprovantes de Atividades Complementares
13/05 a 18/05 – Semana da avaliação substitutiva das disciplinas de ordem A e B (Bloco 1)
22/05 – Prova do sistema AP – Auto Aprendizagem (Alunos veteranos) – 1ª Chamada
27/05 e 31/05 – Fim do prazo para postagem de comprovantes de A.C. (prováveis formandos com pendência)
27/05 a 01/06 – Publicação da data da avaliação presencial na área do aluno – Disciplinas de ordem C e D (Bloco 2)
21/05 – Solenidade de Colação de Grau Especial
Junho
03/06 a 08/06 – Semana de avaliação presencial das disciplinas de ordem C e D (Bloco 2)
10/06 a 13/07 – Período de aulas da disciplina de ordem E (Bloco 3)
17/06 a 19/06 – Publicação da data da avaliação substitutiva na área do aluno – Disciplinas de ordem C e D (Bloco 2)
20/06 – Corpus Christi: Feriado
21/06 a 22/06 – Corpus Christi: recesso acadêmico
24/06 a 29/06 – Semana da avaliação substitutiva das disciplinas de ordem C e D (Bloco 2)

Julho
09/07 – Revolução Constitucionalista – Feriado em Todo Estado de São Paulo
08/07 a 13/07 – Publicação da data da avaliação presencial na área do aluno – Disciplinas de ordem E (Bloco 3)
e Administração - TED
15/07 a 20/07 – Semana de avaliação presencial da disciplina de ordem E (Bloco 3)
15/07 a 20/07 – Semana de avaliação presencial da Administração – TED
24/07 – Prova do sistema AP – Auto Aprendizagem (Alunos veteranos) – 2ª Chamada

26/07 – Nossa Senhora de Sant’Anna – Feriado em Mogi das Cruzes
29/07 a 03/08 – Publicação da data da avaliação substitutiva na área do aluno – Disciplinas de ordem E (Bloco 3)
31/07 – Prazo final para solicitar trancamento de matrícula
Agosto
05/08 a 10/08 – Semana da avaliação substitutiva da disciplina de ordem E (Bloco 3)
10/08 – Último dia letivo
Importante: Os prazos para entrega das atividades virtuais de cada disciplina estão disponíveis no Roteiro de Aula, localizado na área do aluno,
no campo Minhas disciplinas.
*Essa turma só tem os 1º, 3º, 5º e 7º semestres de cada curso.

CALENDÁRIO ACADÊMICO 2019
(ALUNOS CALOUROS VETERANOS TURMA C)
1º semestre de 2019
Abril
01/04 – Início do prazo para postagens de comprovantes de Atividades Complementares
01/04 a 04/05 – Período para solicitação de Transferência de Curso, Polo ou Modalidade
01/04 a 04/05 – Prazo para solicitação de pendência de disciplina pelo Sistema AP/DP (Alunos veteranos
regularmente matriculados na turma C)

15/04 – Início do período letivo para alunos ingressantes e veteranos
15/04 a 18/05 – Período de aula das disciplinas de ordem A e B (Bloco 1)
19/04 – Semana Santa: Feriado
20/04 – Semana Santa: recesso acadêmico e administrativo
21/04 – Tiradentes
23/04 – Prazo final para entrega de documentos para Aproveitamento de Estudos
26/04 – Prazo final para matrícula e Rematrícula de alunos da turma C
Maio
01/05 – Dia do trabalho: Feriado
04/05 – Prazo final para solicitação de pendência de disciplina pelo Sistema AP/DP (Alunos veteranos regularmente
matriculados Turma C)

10/05 – Prazo final para postagens de comprovantes de Atividades Complementares
13/05 a 18/05 – Publicação da data da avaliação presencial na área do aluno – Disciplinas de ordem A e B (Bloco 1)
20/05 a 25/05 – Semana de avaliação presencial das disciplinas de ordem A e B (Bloco 1)
21/05 – Solenidade de Colação de Grau Especial
22/05 – Prazo final para solicitar a exclusão de disciplinas (AP/DP) alunos da turma C - sujeita a aprovação.
27/05 e 31/05 – Fim do prazo para postagem de comprovantes de A.C. (prováveis formandos com pendência)
27/05 a 29/06 – Período de aula das disciplinas de ordem C e D (Bloco 2)
Junho
03/06 a 08/06 – Publicação da data da avaliação substitutiva na área do aluno – Disciplinas de ordem A e B (Bloco 1)
10/06 a 15/06 – Semana da avaliação substitutiva das disciplinas de ordem A e B (Bloco 1)
18/06 – Prova do sistema AP – Auto Aprendizagem (Alunos veteranos) – 1ª Chamada
20/06 – Corpus Christi: Feriado
21/06 a 22/06 – Corpus Christi: recesso acadêmico
24/06 a 29/06 – Publicação da data da avaliação presencial na área do aluno – Disciplinas de ordem C e D (Bloco 2)

Julho
01/07 a 06/07 – Semana de avaliação presencial das disciplinas de ordem C e D (Bloco 2)
09/07 – Revolução Constitucionalista – Feriado em Todo Estado de São Paulo
08/07 a 10/08 – Período de aula da disciplina de ordem E (Bloco 3)
15/07 a 20/07 – Publicação da data da avaliação substitutiva na área do aluno – Disciplinas de ordem C e D (Bloco 2)
22/07 a 27/07 – Semana da avaliação substitutiva das disciplinas de ordem C e D (Bloco 2)
26/07 – Nossa Senhora de Sant’Anna – Feriado em Mogi das Cruzes
Agosto
05/08 a 10/08 – Publicação da data da avaliação presencial na área do aluno – Disciplinas de ordem E (Bloco 3) e Administração - TED
12/08 a 17/08 – Semana de avaliação presencial da disciplina de ordem E (Bloco 3)
12/08 a 17/08 – Semana de avaliação presencial da Administração - TED
21/08 – Prova do sistema AP – Auto Aprendizagem (Alunos veteranos) – 2ª Chamada

Setembro
01/09 – Aniversário de Mogi das Cruzes
02/09 a 06/09 – Publicação da data da avaliação substitutiva na área do aluno – Disciplinas de ordem E (Bloco 3)
07/09 – Proclamação da Independência
09/09 a 14/09 – Semana de avaliação substitutiva da disciplina de ordem E (Bloco 3)
14/09 – Último dia letivo
Importante: Os prazos para entrega das atividades virtuais de cada disciplina estão disponíveis no Roteiro de Aula, localizado na área do aluno,
no campo Minhas disciplinas.
*Essa turma contempla do 1º ao 7º semestre de cada curso.

