CALENDÁRIO ACADÊMICO UNIVATES
Calendário 2017
1º semestre
Mês

2ª feira

3ª feira

120 dias letivos

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Sábado

Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho

20
6 - 13 - 20 - 27
3 - 10 - 17 - 24
8 - 15 - 22 - 29
5 - 12 - 19 - 26
3 - 10 - 12*

21
7 - 14 -21 -28
4 - 11 - 18 - 25
2 - 9 - 16 - 23 - 30
6 - 13 - 20 - 27
4 - 11

22
1 - 8 -15 -22 -29
5 - 12 - 19 - 26
3 - 10 - 17 - 24 - 31
7 - 14 - 21 - 28
5

16 - 23
2 - 9 - 16 -23 -30
6 - 13 - 20 -27
4 - 11 - 18 - 25
1 - 8 - 22 - 29
6

17 - 24
3 -10 -17 -24 -31
7 - 28
5 - 12 - 19 - 26
2 - 9 - 23 - 30
7 - 13* - 14

18 - 25
4 - 11 -18 -25
1 - 8 - 22 -29
6 - 13 - 20 - 27
3 - 10 - 24
1 - 8 -15

Total dias

20

20

20

20

20

20

O início dos programas de Pós-Gradução Stricto Sensu está previsto no calendário descrito. As aulas dos cursos de
Pós-Gradução Lato Sensu seguem cronograma específico conforme sua aprovação.
As aulas dos cursos de Graduação, Sequencial e Técnicos iniciam em 16/02/2017 e terminam em 15/07/2017.
Prazo para os professores encerrarem o webdiário, postando os resultados: 9 (nove) dias corridos após o registro
das frequências da última aula da disciplina, conforme Calendário Acadêmico.
O aluno que não comparecer ao(s) exercício(s) escolar(es)/acadêmico(s) para avaliação – que compõe(m) a(s) nota(s)
parcial(is) N1, N2 ou N3 – pode solicitar segunda oportunidade diretamente ao professor e mediante justificativa
encaminhada via Ambiente Virtual da disciplina. A solicitação deve ocorrer obrigatoriamente no semestre letivo em
que ocorreu a ausência (conforme Resolução 063/Reitoria/Univates, de 10 de agosto de 2015).
- Dia 15/02/2017 – reunião geral dos professores
* O dia 12/07, quarta-feira, fica disponível para a disciplina de segunda-feira.
* O dia 13/07, quinta-feira, fica disponível para a disciplina de sexta-feira.

2º semestre
Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total dias

2ª feira

3ª feira

120 dias letivos

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Sábado

31
7 -14 -21 -28
4 - 11 - 18 - 25
2 - 9 - 16 - 23 - 30
6 - 13 - 20 - 27
4 - 11

1 - 8 - 15 - 22 - 29
5 - 12 - 19 - 26
3 - 10 - 17 - 24
7 - 14 - 21 - 28
5 - 12 - 19

2 - 9 - 16 - 23 - 30
6 - 13 - 27
4 - 11 - 18 - 25
1 - 8 - 22 - 29
6 - 13 - 18* - 20

3 - 10 - 17 - 24 - 31
14 - 21 - 28
5 - 19 - 26
9 - 16 - 23 - 30
7 - 14 - 21 - 22* - 23*

4 - 11 - 18 - 25
1 - 8 - 15 - 22 - 29
6 - 13 - 20 - 27
3 - 10 - 17 - 24
1 - 8 - 15

5 - 12 - 19 - 26
2 - 9 - 16 - 23 - 30
7 - 14 - 21 - 28
4 - 11 - 18 - 25
2 - 9 - 16

20

20

20

20

20

20

As aulas dos cursos de Graduação, Sequencial e Técnicos iniciam em 31/07/2017 e terminam em 23/12/2017.
Prazo para os professores encerrarem o webdiário, postando os resultados: 9 (nove) dias corridos após o registro
das frequências da última aula da disciplina, conforme Calendário Acadêmico.
O aluno que não comparecer ao(s) exercício(s) escolar(es)/acadêmico(s) para avaliação – que compõe(m) a(s) nota(s)
parcial(is) N1, N2 ou N3 – pode solicitar segunda oportunidade diretamente ao professor e mediante justificativa
encaminhada via Ambiente Virtual da disciplina. A solicitação deve ocorrer obrigatoriamente no semestre letivo em
que ocorreu a ausência (conforme Resolução 063/Reitoria/Univates, de 10 de agosto de 2015).
* O dia 18/12, segunda-feira, fica disponível para a disciplina de quarta-feira.
* O dia 22/12, sexta-feira, fica disponível para a disciplina de quinta-feira.
* O dia 23/12, sábado, fica disponível para a disciplina de quinta-feira.

Calendário 2017 - Curso de Medicina
1º semestre
Mês

2ª feira

3ª feira

120 dias letivos

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Sábado

Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho

13 - 20
6 - 13 - 20 - 27
3 - 10 - 17 - 24
8 - 15 - 22 - 29
5 - 12 - 19 - 26
3 - 5*

14 - 21
7 - 14 -21 -28
4 - 11 - 18 - 25
2 - 9 - 16 - 23 - 30
6 - 13 - 20 - 27
4

15 - 22
1 - 8 -15 -22 -29
5 - 12 - 19 - 26
3 - 10 - 17 - 24 - 31
7 - 14 - 21 - 28

9 - 16 - 23
2 - 9 - 16 -23 -30
6 - 13 - 20 -27
4 - 11 - 18 - 25
1 - 8 - 22 - 29

10 - 17 - 24
3 -10 -17 -24 -31
7 - 28
5 - 12 - 19 - 26
2 - 9 - 23 - 30
6* - 7

11 - 18 - 25
4 - 11 -18 -25
1 - 8 - 22 -29
6 - 13 - 20 - 27
3 - 10 - 24
1-8

Total dias

20

20

20

20

20

20

As aulas do curso de Medicina iniciam em 09/02/2017 e terminam em 08/07/2017.
Prazo para os professores encerrarem o webdiário, postando os resultados: 9 (nove) dias corridos após o registro
das frequências da última aula da disciplina, conforme Calendário Acadêmico.
O aluno que não comparecer ao(s) exercício(s) escolar(es)/acadêmico(s) para avaliação – que compõe(m) as notas
parciais N1, N2 e/ou N3 – pode solicitar segunda oportunidade diretamente ao professor e mediante justificativa
encaminhada via Ambiente Virtual da disciplina. Essa solicitação deve ser realizada obrigatoriamente dentro do
semestre letivo em que ocorreu a ausência (conforme Resolução 063/Reitoria/Univates, de 10 de agosto de 2015).
- Dia 15/02/2017 – reunião geral dos professores
* O dia 05/07, quarta-feira, fica disponível para a disciplina de segunda-feira.
* O dia 06/07, quinta-feira, fica disponível para a disciplina de sexta-feira.

2º semestre
Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total dias

2ª feira

3ª feira

120 dias letivos

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Sábado

31
7 - 14 - 21 - 28
4 - 11 - 18 - 25
2 - 9 - 16 - 23 - 30
6 - 13 - 20 - 27
4 - 11

1 - 8 - 15 - 22 - 29
5 - 12 - 19 - 26
3 - 10 - 17 - 24
7 - 14 - 21 - 28
5 - 12 - 19

2 - 9 - 16 - 23 - 30
6 - 13 - 27
4 - 11 - 18 - 25
1 - 8 - 22 - 29
6 - 13 - 18* - 20

3 - 10 - 17 - 24 - 31
14 - 21 - 28
5 - 19 - 26
9 - 16 - 23 - 30
7 - 14 - 21 - 22* - 23*

4 - 11 -18 -25
1 - 8 - 15 - 22 - 29
6 - 13 - 20 - 27
3 - 10 - 17 - 24
1 - 8 - 15

5 - 12 - 19 - 26
2 - 9 - 16 - 23 - 30
7 - 14 - 21 - 28
4 - 11 - 18 - 25
2 - 9 - 16

20

20

20

20

20

20

As aulas dos cursos de Graduação, Sequencial e Técnicos iniciam em 31/07/2017 e terminam em 23/12/2017.
Prazo para os professores encerrarem o webdiário, postando os resultados: 9 (nove) dias corridos após o registro
das frequências da última aula da disciplina, conforme Calendário Acadêmico.
O aluno que não comparecer ao(s) exercício(s) escolar(es)/acadêmico(s) para avaliação – que compõe(m) a(s) nota(s)
parcial(is) N1, N2 ou N3 – pode solicitar segunda oportunidade diretamente ao professor e mediante justificativa
encaminhada via Ambiente Virtual da disciplina. A solicitação deve ocorrer obrigatoriamente no semestre letivo em
que ocorreu a ausência (conforme Resolução 063/Reitoria/Univates, de 10 de agosto de 2015).
* O dia 18/12, segunda-feira, fica disponível para a disciplina de quarta-feira.
* O dia 22/12, sexta-feira, fica disponível para a disciplina de quinta-feira.
* O dia 23/12, sábado, fica disponível para a disciplina de quinta-feira.

Dezembro 2016
O aluno que não comparecer ao(s) exercício(s) escolar(es)/acadêmico(s) para avaliação – que compõe(m) a(s) nota(s) parcial(is)
N1, N2 ou N3 – pode solicitar segunda oportunidade diretamente ao professor e mediante justificativa encaminhada via Ambiente
Virtual da disciplina. Essa solicitação deve ocorrer obrigatoriamente dentro do semestre letivo em que ocorreu a ausência (conforme
Resolução 063/Reitoria/Univates, de 10 de agosto de 2015).
12 (seg)
12/12/2016 a
20/01/2017

- Início do prazo de ajustes de matrícula para o semestre 2017/A.
- Período de ajustes de matrícula que impliquem mudança no valor desta para os alunos que possuem Fies ou
PCR para o semestre 2017/A.

19/12/2016 a
10/02/2017

- Horário de funcionamento do Centro de Educação Profissional  CEP será, de segunda a sextafeira, das 8h às
11h30min e das 13h30min às 17h30min.
- Horário de funcionamento do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas Cetec será, de segunda a sextafeira,
das 8h às 11h50min e das 13h10min às 17h20min.

21 (qua)
22/12/2016 a
10/02/2017

- Término do segundo semestre letivo dos cursos de Graduação, Sequencial e Técnicos.
- Horário de funcionamento do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde CCBS, do Centro de Ciências Humanas
e Sociais CCHS e do Centro de Gestão Organizacional CGO será, de segunda a sextafeira, das 8h às 12h e das
13h às 17h30min.

24 (sáb)
31 (sáb)

- Feriado interno (Convenção coletiva).
- Feriado interno (Convenção coletiva).

Janeiro
02 a 21

- Horário de funcionamento da Secretaria de Pós-Graduação Stricto Sensu e Pesquisa será, de segunda a sexta
feira, das 8h às 12h e das 13h às 21h, e sábados, das 7h30min às 12h.

02 a 27
02/01 a 11/02

- Intensivos de janeiro dos cursos de Graduação.
- Horário de funcionamento do Atendimento Univates e do Núcleo de Educação Continuada será, de segunda
a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 21h, e sábados, das 8h às12h.
- Horário de funcionamento da Secretaria de Pós-Graduação Lato Sensu será, de segunda a sextafeira,das 8h
às12h e das 13h às 18h, e sábados, das 8h às 12h.
- Horário de funcionamento do Arquivo Central será, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 21h.
- Início das aulas em regime intensivo dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu: PPGECE Programa de
Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas Mestrado, PPGEnsino Programa de Pós-Graduação em Ensino
Mestrado, PPGAD Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento Mestrado e Doutorado.

03 (ter)

10 (ter)

- Último prazo para efetivação da matrícula no semestre 2017/A mediante pagamento da primeira
mensalidade do semestre. A falta de pagamento implica na preferência de vaga para os reingressantes,
transferidos e portadores de diploma de curso superior.

20 (sex)
23/01 a 11/02

- Último prazo para qualquer alteração que implique mudança de valor em matrículas com Fies ou PCR.
- Horário de funcionamento da Secretaria de Pós-Graduação Stricto Sensu e Pesquisa será, de segunda a sexta
feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h, e sábados, das 7h30min às 12h.

Fevereiro
04 (sáb)

09 (qui)
11 (sáb)

13 e 14

- Último prazo para requerimento de transferências externas para o semestre 2017/A. A preferência de vaga
será por ordem de solicitação. As vagas remanescentes do curso de Medicina serão preenchidas de acordo
com editalespecífico.
- Início das aulas do curso de Medicina.
- Término do horário de funcionamento de férias dos setores Atendimento Univates, Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde CCBS, Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas Cetec, Centro de Ciências Humanas e
Sociais CCHS, Centro de Gestão Organizacional CGO, Centro de Educação Profissional CEP, Núcleo de Formação
Continuada, Secretaria de Pós-Graduação (Stricto Sensu e Lato Sensu) e Pesquisa e Arquivo Central.
- SeminárioInstitucional.
- Programa Institucional de Qualificação Docente  NAP/Proen.

15 (qua)

- 9h às 17h: Programa Institucional para Professores Novos.
- 19h15min: reunião geral dos professores.
- Último prazo para solicitar trancamento de disciplinas ou matrícula nos cursos de Graduação, Sequencial
e Técnicos, com direito à restituição ou compensação do valor pago no semestre, ficando retidos 4% (quatro
por cento) pelo serviço educacional disponibilizado e contratado, conforme resolução vigente, exceto para
disciplinas em regime intensivo de férias e regime especial.
- Último prazo para requerimento de ingresso por portadores de diploma de curso superior, reingressos,
transferências internas e alunos não regulares. A preferência de vaga será por ordem de solicitação. As vagas
remanescentes do curso de Medicina serão preenchidas de acordo com edital específico.

16 (qui)

- Início das aulas dos cursos de Graduação, Sequencial e Técnicos.
- Início das aulas do Projeto i cursos de inglês.
- Período de Acolhida/recepção aos alunos ingressantes.
- Formatura dos cursos Técnicos semestre 2016/B.
- Último prazo para registro dos programas das disciplinas pelos professores no webdiário.
- Feriado interno (Carnaval).
- Feriado (Carnaval).

16/02 a 1º/03
18 (sáb)
23 (qui)
27 (seg)
28 (ter)

Março
1º (qua)
1º a 31

- Início dos projetos de Pesquisa aprovados pelo Edital de Fluxo Contínuo.
- Prazo para encaminhamento de solicitações de extraordinário aproveitamento de estudos nos cursos de
Graduação e Sequencial, no primeiro semestre.

02 (qui)

- Último prazo para ajustes de matrícula para o semestre 2017/A, exceto para alunos que possuem os
financiamentos Fies e PCR.
- Último prazo para solicitar trancamento de disciplinas ou matrícula nos cursos de Graduação, Sequencial e
Técnicos, com direito à restituição ou compensação do valor pago no semestre, ficando retidos 25% (vinte e
cinco por cento) pelo serviço educacional disponibilizado e contratado, conforme resolução vigente, exceto
para disciplinas em regime intensivo de férias, regime especial e disciplinas com menos de 60 (sessenta) horas
do segundo bimestre de 2017/A.
- Início das aulas dos cursos do Idiomas, por meio do Núcleo de Educação Continuada.
- Período de realização das Solenidades Públicas de Colação de Grau dos cursos de graduação semestre 2016/B.
- Inscrições para as provas de Proficiência para Graduação.
- Inscrições para as provas de Proficiência para Intercâmbio (alemão e espanhol).
- Inscrições para a prova de Proficiência em Língua Espanhola para os cursos Stricto Sensu.
- Inscrições para a prova de Proficiência em Língua Inglesa (Graduação, Stricto Sensu e Intercâmbio).

04 a 25
06 a 20

09 a 15
13 a 17
13 a 25
13 a 27
17 (sex)
24 (sex)
25 (sáb)
27 (seg)

27 a 31
29 (qua)
31 (sex)

- Quarto Ciclo de disciplinas em regime intensivo do PPGSAS Programa de Pós-Graduação em Sistemas
Ambientais Sustentáveis (para alunos da primeira turma).
- III Semana do Intercâmbio.
- Inscrições para seleção para Intercâmbio.
- Prazo de aditamento (renovação de contrato) para alunos que possuem PCR (sujeito a alterações).
- Último prazo para encaminhamento de solicitações de avaliações de conhecimento e experiências anteriores
– CEP – semestre 2017/A.
- Prova de Proficiência em Língua Portuguesa para cursos de Graduação (manhã e noite).
- Prova de Proficiência para Intercâmbio (alemão e espanhol).
- Prova de Proficiência em Língua Espanhola para os cursos Stricto Sensu.
- Prova de Proficiência em Língua Espanhola para os cursos de Graduação (noite).
- Prova de Proficiência em Língua Inglesa para os cursos de Graduação, Stricto Sensu e Intercâmbio (manhã e
noite).
- Seleção para Intercâmbio.
- Prova de Proficiência em Informática para cursos de Graduação (manhã e noite).
- Último prazo para encaminhamento de solicitações de extraordinário aproveitamento de estudos nos cursos
de Graduação e Sequencial, no primeiro semestre.

Abril
1º (sáb)
1º a 30
1º/04 a 30/11

03 (seg)

03 a 05
03 a 17
07 (sex)

14 (sex)
15 (sáb)
17 a 23
20, 26, 29,
02/05, 05/05
e 08/05
21 (sex)
24 (seg)
29 (sáb)

- Último prazo para protocolar pedidos de estágio em locais com distância superior a 30 km (trinta quilômetros),
considerando ida e volta da Univates.
- Período de requerimento de formatura para os cursos Técnicos solenidade em agosto de 2017.
- Período de requerimento de colação de grau para o semestre 2018/A para cursos de Graduação ou Sequencial.
Obs.: a definição dos grupos para as formaturas será realizada com base no número de alunos com protocolo
de formatura até o dia 30 de novembro de2017.
- Início do prazo para requerimento de ingresso por portadores de diploma de curso superior, reingressos,
transferências internas, transferências externas e alunos não regulares para o semestre 2017/B. A preferência
de vaga será por ordem de solicitação. As vagas remanescentes do curso de Medicina serão preenchidas de
acordo com edital específico.
- II Seminário Nacional Formação Pedagógica e Pensamento Nômade: currículo, criação e heterotopias.
- Inscrições para a prova de Proficiência em Língua Inglesa (Graduação, Stricto Sensu e Intercâmbio).
- Início das aulas do regime regular dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu: PPGECE Programa de Pós
Graduação em Ensino de Ciências Exatas, PPGEnsino Programa de Pós-Graduação em Ensino, PPGAD Programa
de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento, PPGSAS Programa de Pós-Graduação em Sistemas
Ambientais Sustentáveis, PPGBiotec P
 rograma de Pós-Graduação em Biotecnologia.
- Feriado nacional (Sexta-feira Santa).
- Feriado interno (Sábado de Aleluia).
- Semana do Livro.
- Término das aulas das disciplinas de 30 (trinta) horas realizadas no primeiro bimestre de 2017/A.

- Feriado nacional (Tiradentes).
- Prova de Proficiência em Língua Inglesa para os cursos de Graduação, Stricto Sensu e Intercâmbio (manhã
e noite).
- Último prazo para trancamento de matrícula e de disciplinas de 60 (sessenta) horas ou mais nos cursos de
Graduação, Sequencial e Técnicos. A falta de cumprimento do prazo acarreta a aplicação da multa prevista
no contrato.
- Último prazo para solicitar trancamento de matrícula ou de disciplinas com menos de 60 (sessenta) horas do
segundo bimestre nos cursos de Graduação, Sequencial e Técnicos, com direito à restituição ou compensação
do valor pago no semestre, ficando retidos 4% (quatro por cento) pelo serviço educacional disponibilizado e
contratado, conforme resolução vigente, exceto para disciplinas em regime intensivo de férias, regime especial
e disciplinas de 60 (sessenta) horas ou mais.

Maio
1º (seg)
1º a 15

- Feriado nacional (Dia do Trabalho).
- Prazo para solicitar trancamento de disciplinas ou matrícula nas disciplinas com menos de 60 (sessenta) horas
do segundo bimestre de 2017/A nos cursos de Graduação, Sequencial e Técnicos, com direito à restituição
ou compensação do valor pago no semestre, ficando retidos 25% (vinte e cinco por cento) pelo serviço
educacional disponibilizado e contratado, conforme resolução vigente, exceto para disciplinas em regime
intensivo de férias, regime especial e disciplinas de 60 (sessenta) horas ou mais. A falta de cumprimento do
prazo acarreta a aplicação da multa prevista nocontrato.
- Inscrições para a prova de Proficiência em Língua Inglesa (Graduação, Stricto Sensu e Intercâmbio).

11 e 12
11 a 17

- VI Congresso Estadual de Educação Física na Escola.
- Quinto Ciclo de disciplinas em regime intensivo do PPGSAS Programa de Pós-Graduação em Sistemas
Ambientais Sustentáveis (para alunos da primeira turma).
- 7º Simpósio Interdisciplinar de Saúde e Ambiente (Sisa), 13ª Semana Interdisciplinar em Saúde e 6º Seminário
de Educação Permanente em Saúde.
- Prova de Proficiência em Língua Inglesa para os cursos de Graduação, Stricto Sensu e Intercâmbio (manhã e
noite).
- Disponibilização da visualização individual da oferta de disciplinas dos cursos de Graduação, Sequencial e
Técnicos no Universo Univates.

15 a 19
22 (seg)

24 a 27

- II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário do Pibid/Univates e III Seminário
Observatório/Univates (nome a confirmar).

29/05 a 12/06
30/05 a 12/06

- Matrícula dos cursos de Graduação, Sequencial e Técnicos para o semestre 2017/B.
- Matrícula do Projeto i cursos de inglês e do Idiomas.

31 (qua)

- Reunião com alunos dos cursos de Graduação e Sequencial que requereram formatura para o semestre
2017/B Local: Teatro Univates. Horário: 19h.
- Último prazo para requerimento de colação de grau para o semestre 2017/B para cursos de Graduação ou
Sequencial.

Junho
1º e 02
05 a 19
08 a 14

- Evento Integrado de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação.
- Inscrições para a prova de Proficiência em Língua Inglesa (Graduação, Stricto Sensu e Intercâmbio).
- Primeiro Ciclo de disciplinas em regime intensivo do PPGSAS Programa de Pós-Graduação em Sistemas
Ambientais Sustentáveis (para alunos da segunda turma).

15 (qui)
16 (sex)
17 (sáb)
19 (seg)
26 (seg)

- Feriado municipal (Corpus Christi).
- Feriado interno.
- Feriado interno.
- Último prazo para os alunos formandos de 2017/A protocolarem as Atividades Complementares.
- Prova de Proficiência em Língua Inglesa para os cursos de Graduação, Stricto Sensu e Intercâmbio (manhã
e noite).
- Inscrições para a prova de Proficiência em Língua Espanhola para os cursos Stricto Sensu.

26/06 a 10/07

Julho
O aluno que não comparecer ao(s) exercício(s) escolar(es)/acadêmico(s) para avaliação – que compõe(m) a(s) notas parcial(is) N1, N2
ou N3 – pode solicitar segunda oportunidade diretamente ao professor e mediante justificativa encaminhada via Ambiente Virtual
da disciplina. A solicitação deve ocorrer obrigatoriamente no semestre letivo em que ocorreu a ausência (conforme Resolução 063/
Reitoria/Univates, de 10 de agosto de 2015).
03 a 17
03 a 20
03/07 a 14/08
08 (sáb)
10 (seg)

15 (sáb)
17 e 18
19 e 20
20 (qui)
22 (sáb)
24 (seg)
28 (sex)

29 (sáb)

31 (seg)
31/07 a 12/08

- Inscrições para a prova de Proficiência em Língua Inglesa (Graduação, Stricto Sensu e Intercâmbio).
- Período de ajustes de matrícula que impliquem mudança no valor desta para os alunos que possuem Fies ou
PCR para o semestre 2017/B.
- Ajustes de matrícula para o semestre 2017/B, exceto para alunos que possuem os financiamentos Fies ou PCR.
- Término do primeiro semestre letivo do curso de Medicina.
- Último prazo para efetivação da matrícula do semestre 2017/B mediante pagamento da primeira
mensalidade do semestre. A falta de pagamento implica na preferência de vaga para os reingressantes,
transferidos ou portadores de diploma de curso superior.
- Início das aulas em regime intensivo dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu: PPGECE Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas Mestrado, PPGEnsino Programa de Pós-Graduação em Ensino
Mestrado, PPGAD Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento Mestrado e Doutorado.
- Término do primeiro semestre letivo dos cursos de Graduação, Sequencial e Técnicos.
- Prova de Proficiência em Língua Espanhola para os cursos Stricto Sensu.
- Programa Institucional de Qualificação Docente NAP/Proen.
- Seminário Institucional.
- Último prazo para qualquer alteração que implique mudança de valor em matrículas com Fies ou PCR.
- Último prazo para requerimento de transferências externas. A preferência de vaga será por ordem de
solicitação. As vagas remanescentes do curso de Medicina serão preenchidas de acordo com edital específico.
- Prova de Proficiência em Língua Inglesa para os cursos de Graduação, Stricto Sensu e Intercâmbio (manhã
e noite).
- 9h às 17h: Programa Institucional para Professores Novos.
- Último prazo para requerimento de ingresso por portadores de diploma de curso superior, reingressos,
transferências internas e alunos não regulares. A preferência de vaga será por ordem de solicitação. As vagas
remanescentes do curso de Medicina serão preenchidas de acordo com edital específico.
- Último prazo para solicitar trancamento de disciplinas ou matrícula nos cursos de Graduação, Sequencial e
Técnicos, com direito à restituição ou compensação do valor já pago no semestre, ficando retidos 4% (quatro
por cento) pelo serviço educacional disponibilizado e contratado, conforme resolução vigente, exceto para
disciplinas em regime intensivo de férias e regime especial.
- Início das aulas dos cursos de Graduação, Sequencial e Técnicos.
- Início das aulas do Projeto i cursos de inglês.
- Período de Acolhida/recepção aos alunos ingressantes.
- Inscrições para seleção para Intercâmbio.

31/07 a 14/08

- Inscrições para as provas de Proficiência para Intercâmbio (alemão e espanhol).
- Inscrições para as provas de Proficiência para Graduação.
- Prazo para solicitar trancamento de disciplinas ou matrícula nos cursos de Graduação, Sequencial e Técnicos,
com direito à restituição ou compensação do valor pago no semestre, ficando retidos 25% (vinte e cinco
por cento) pelo serviço educacional disponibilizado e contratado, conforme resolução vigente, exceto para
disciplinas em regime intensivo de férias, regime especial e disciplinas com menos de 60 (sessenta) horas do
segundo bimestre de 2017/B.

Agosto
1º a 31

- Prazo para encaminhamento de solicitações de extraordinário aproveitamento de estudos nos cursos de
Graduação e Sequencial, no segundo semestre.
- Período de realização das Solenidades Públicas de Colação de Grau dos cursos de graduação semestre 2017/A.

07 (seg)

- Início das aulas dos cursos do Idiomas, por meio do Núcleo de Educação Continuada.
- Último prazo para registro dos programas das disciplinas pelos professores no webdiário.

07 a 21
11 (sex)

- Inscrições para a prova de Proficiência em Língua Inglesa (Graduação, Stricto Sensu e Intercâmbio).
- Início das aulas do regime regular dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu: PPGECE Programa de Pós
Graduação em Ensino de Ciências Exatas, PPGEnsino Programa de Pós-Graduação em Ensino, PPGAD Programa
de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento, PPGSAS Programa de Pós-Graduação em Sistemas
Ambientais Sustentáveis, PPGBiotec Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia.
- Último prazo para ajustes de matrícula do semestre 2017/B, exceto para alunos que possuem os
financiamentos Fies e PCR.
- Último prazo para solicitar trancamento de disciplinas ou matrícula nos cursos de Graduação, Sequencial e
Técnicos, com direito à restituição ou compensação do valor pago no semestre, ficando retidos 25% (vinte e
cinco por cento) pelo serviço educacional disponibilizado e contratado, conforme resolução vigente, exceto
para disciplinas em regime intensivo de férias, regime especial e disciplinas com menos de 60 (sessenta) horas
do segundo bimestre de 2017/B.

14 (seg)

14 a 28
18 (sex)
19 (sáb)
21 (seg)
21 a 25
23 (qua)
28 (seg)

29 (ter)
30 (qua)
31 (qui)

- Prazo de aditamento (renovação de contrato) para alunos que possuem PCR (sujeito a alterações).
- Prova de Proficiência em Língua Portuguesa para cursos de Graduação (manhã e noite).
- Prova de Proficiência para Intercâmbio (alemão e espanhol).
- Prova de Proficiência em Língua Espanhola para cursos de Graduação (noite).
- Seleção para Intercâmbio.
- Prova de Proficiência em Informática para os cursos de Graduação (manhã e noite).
- Prova de Proficiência em Língua Inglesa para os cursos de Graduação, Stricto Sensu e Intercâmbio (manhã e
noite).
- Último prazo para protocolar pedido de estágio em locais com distância superior a 30 km (trinta quilômetros),
considerando ida e volta da Univates.
- Último prazo para encaminhamento de solicitações de avaliações de conhecimento e experiências anteriores
CEP semestre 2017/B.
- Último prazo para encaminhamento das propostas de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu com início
previsto em abril e agosto de 2018.
- Último prazo para encaminhamento de solicitações de extraordinário aproveitamento de estudos nos cursos
de Graduação e Sequencial, no segundo semestre.

Setembro
1º a 30
04 (seg)

- Período de requerimento de formatura para os cursos Técnicos – solenidade em março de 2018.
- Início do prazo para requerimento de ingresso por portadores de diploma de curso superior, reingressos,
transferências internas, transferências externas e alunos não regulares para o semestre 2018/A. A preferência
de vaga será por ordem de solicitação. As vagas remanescentes do curso de Medicina serão preenchidas de
acordo com edital específico.

04 a 08

- Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – Sipat.
- Seleção paraIntercâmbio.
- Inscrições para a prova de Proficiência em Língua Inglesa (Graduação, Stricto Sensu e Intercâmbio).
- Feriado nacional (Independência do Brasil).
- Segundo Ciclo de disciplinas em regime intensivo do PPGSAS Programa de Pós-Graduação em Sistemas
Ambientais Sustentáveis (para alunos da segunda turma).

04 a 18
07 (qui)
08 a 14
11 a 15
20 (qua)

- V Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade.
- Feriado estadual (Revolução Farroupilha).

25 (seg)
30 (sáb)

- Prova de Proficiência em Língua Inglesa para os cursos de Graduação, Stricto Sensu e Intercâmbio (manhã
e noite).
- Último prazo para solicitar trancamento de matrícula ou de disciplinas com menos de 60 (sessenta) horas
do segundo bimestre de 2017/B nos cursos de Graduação, Sequencial e Técnicos, com direito à restituição
ou compensação do valor pago no semestre, ficando retidos 4% (quatro por cento) pelo serviço educacional
disponibilizado e contratado, conforme resolução vigente, exceto para disciplinas em regime intensivo de
férias, regime especial e disciplinas de 60 (sessenta) horas ou mais.

Outubro
1º a 14

1º/10/2017 a
31/05/2018
02, 03, 06,
07, 11 e 19
02 a 16
12 (qui)
17 a 20
19 (qui)
20 (sex)
23 (seg)
25 (qua)
30 (seg)
31 (ter)

- Prazo para solicitar trancamento de disciplinas ou de matrícula das disciplinas com menos de 60 (sessenta)
horas do segundo bimestre de 2017/B nos cursos de Graduação, Sequencial e Técnicos, com direito à
restituição ou compensação do valor pago no semestre, ficando retidos 25% (vinte e cinco por cento) pelo
serviço educacional disponibilizado e contratado, conforme resolução vigente, exceto para disciplinas em
regime intensivo de férias, regime especial e disciplinas de 60 (sessenta) horas ou mais. A falta de cumprimento
do prazo acarreta a aplicação da multa prevista nocontrato.
- Período de requerimento de colação de grau para o semestre 2018/B para cursos de Graduação e Sequencial.
Obs.: a definição dos grupos para as formaturas será realizada com base no número de alunos com protocolo
de formatura até o dia 31 de maio de 2018.
- Término das aulas das disciplinas de 30 (trinta) horas realizadas no primeiro bimestre de 2017/B.
- Inscrições para a prova de Proficiência para os cursos de Graduação.
- Inscrições para a prova de Proficiência em Língua Inglesa (Graduação, Stricto Sensu e Intercâmbio).
- Feriado nacional (Nossa Senhora Aparecida).
- VII Seminário de Práticas em Educação e Saúde e VI Simpósio da Clínica Universitária Regional de Educação
e Saúde (Cures).
- Dia da Solidariedade.
- Prova de Proficiência em Língua Portuguesa para cursos de Graduação (manhã e noite).
- Prova de Proficiência em Língua Espanhola para cursos de Graduação (noite).
- Prova de Proficiência em Língua Inglesa para os cursos de Graduação, Stricto Sensu e Intercâmbio (manhã e
noite).
- Prova de Proficiência em Informática para os cursos de Graduação (manhã e noite).
- Disponibilização da visualização individual da oferta de disciplinas dos cursos de Graduação, Sequencial e
Técnicos no Universo Univates.
- Feriado municipal (Reforma).

Novembro
02 (qui)
06 a 20
07 a 20
09 a 15
15 (qua)
23 (qui)
27 (seg)
29 (qua)
30 (qui)

- Feriado nacional (Finados).
- Matrícula para os cursos de Graduação, Sequencial e Técnicos para o semestre2018/A.
- Inscrições para a prova de Proficiência em Língua Inglesa (Graduação, Stricto Sensu e Intercâmbio).
- Matrícula do Projeto i cursos de inglês e do Idiomas.
- Terceiro Ciclo de disciplinas em regime intensivo do PPGSAS Programa de Pós-Graduação em Sistemas
Ambientais Sustentáveis (para alunos da segunda turma).
- Feriado nacional (Proclamação da República).
- Último prazo para os alunos formandos de 2017/B protocolarem as Atividades Complementares.
- Prova de Proficiência em Língua Inglesa para os cursos de Graduação, Stricto Sensu e Intercâmbio (manhã
e noite).
- Reunião com alunos dos cursos de Graduação e Sequencial que requereram formatura para o semestre
2018/A. Local: Teatro Univates. Horário: 19h.
- Último prazo para requerimento de colação de grau para o semestre 2018/A para cursos de Graduação ou
Sequencial.

Dezembro
O aluno que não comparecer ao(s) exercício(s) escolar(es)/acadêmico(s) para avaliação – que compõe(m) a(s) nota(s) parcial(is) N1,
N2 ou N3 – pode solicitar segunda oportunidade diretamente ao professor e mediante justificativa encaminhada via Ambiente Virtual
da disciplina. Essa solicitação deve ocorrer obrigatoriamente no semestre letivo em que ocorreu a ausência (conforme Resolução
063/Reitoria/Univates, de 10 de agosto de 2015).
11 (seg)
11/12/2017 a
20/01/2018
23 (sáb)
25 (seg)
26/12/2017 a
10/02/2018

- Início do prazo de ajustes de matrícula para o semestre 2018/A.
- Período de ajustes de matrícula que impliquem mudança no valor desta para os alunos que possuem Fies ou
PCR para o semestre 2018/A.
- Término do segundo semestre letivo dos cursos de Graduação, Sequencial e Técnicos.
- Feriado nacional (Natal).
- Horário de funcionamento do Centro de Educação Profissional CEP será das 8h às 11h30min e das 13h30min
às 17h30min.

TELEFONES E E-MAILS
Assessoria Jurídica
Atendimento Univates
Avaliação Institucional
Banco de Dados Regional (BDR)
Biblioteca
Central de Carreiras
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CETEC)
Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS)
Centro de Gestão Organizacional (CGO)
Centro de Educação Profissional (CEP)
Comitê de Ética em Pesquisa
Complexo Esportivo
Crédito Educativo
DCE
Editora
Engenharia e Manutenção
Escritório de Relações com o Mercado (ERM)
Financeiro
Fuvates
Gastronomia
Idiomas
Inglês EAD
Inovates
Intercâmbio - AAII
Marketing e Comunicação
Museu de Ciências Naturais (MCN)
Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI)
Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP)
Núcleo de Cultura
Núcleo de Educação a Distância
Núcleo de Educação Continuada
Núcleo de Negociação
Ouvidoria
Pró-Reitoria de Administração
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Pró-Reitoria de Ensino

(51) 3714-7035
(51) 3714-7010
(51) 3714-7015
(51) 3714-7021
(51) 3714-7000 / 5981
(51) 3714-7032
(51) 3714-7000 / 5454
(51) 3714-7009
(51) 3714-7000 / 5450
(51) 3714-7012
(51) 3714-7000 / 5294
(51) 3714-7000 / 5339
(51) 3714-7000 / 5805
(51) 3714-7000 / 5307
(51) 3714-7000 / 5404
(51) 3714-7024
(51) 3714-7016
(51) 3714-7013
(51) 3714-7000 / 5213
(51) 3714-7003
(51) 3714-7000 / 5336
(51) 3714-7000 / 5209
(51) 3714-7000 / 5209
(51) 3714-7017
(51) 3714-7019
(51) 3714-7008
(51) 3714-7000 / 5504
(51) 3714-7040
(51) 3714-7000 / 5340
(51) 3714-7000 / 5945
(51) 3714-7000 / 5587
(51) 3714-7000 / 5209
(51) 3714-7000 / 5284
(51) 3714-7003
(51) 3714-7004
(51) 3714-7000 / 5863
(51) 3714-7005

juridico@univates.br
atendimento@univates.br
avaliacao@univates.br
bdr@univates.br
biblioteca@univates.br
estagios@univates.br
ccbs@univates.br
cetec@univates.br
cchs@univates.br
cgo@univates.br
cep@univates.br
coep@univates.br
complexo@univates.br
creditos@univates.br
dce@univates.br
editora@univates.br
engenharia@univates.br
erm@univates.br
financeiro@univates.br
fuvates@univates.br
gastronomia@univates.br
idiomas@univates.br
inglesead@univates.br
inovates@univates.br
aaii@univates.br
marketing@univates.br
mcn@univates.br
nti@univates.br
nap@univates.br
cultura@univates.br
nead@univates.br
educacaocontinuada@univates.br
nucleodenegociacao@univates.br
ouvidoria@univates.br
proad@univates.br
prodesi@univates.br
proen@univates.br

Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação
Programa Conexão
Projeto i
Rádio Univates FM
Recursos Humanos
Reitoria
Serviço de Assistência Jurídica (SAJUR)
Secretaria de Pós-Graduação e Pesquisa
Setor de Compras
Setor de Eventos
TV Univates
Unianálises
Univates fax
Univates geral
Vestibular
Reprografia - Prédio 1
- Prédio 9
- Prédio 12
- Prédio 16
- Prédio 18
- Biblioteca

(51) 3714-7006
(51) 3714-7000 / 5212
(51) 3714-7000 / 5252
(51) 3714-7044
(51) 3714-7028
(51) 3714-7002
(51) 3714-7038
(51) 3714-7037
(51) 3714-7030
(51) 3714-7000 / 5944
(51) 3714-7034
(51) 3714-7027
(51) 3714-7001
(51) 3714-7000
(51) 3714-7000 / 5293
(51) 3714-7029

sec.propex@univates.br
conexao@univates.br
ingles_projetoi@univates.br
radio@univates.br
rh@univates.br
reitoria@univates.br
sajur@univates.br
posgraduacao@univates.br
compras@univates.br
eventos@univates.br
tvunivates@univates.br
unianalises@univates.br
linhadireta@univates.br
vestibular@univates.br
absoluta1@univates.br
absoluta9@univates.br
absoluta12@univates.br
absoluta16@univates.br
absoluta18@univates.br
absoluta.biblioteca@univates.br

