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AGENDA INSTITUCIONAL 2017-2 e 2018-1
ANO

MÊS

DIA

02
04

23
NOVEMBRO

2017

EVENTO

Início da sugestão de oferta de disciplina pendente para conclusão do curso. (online)
Encerramento da sugestão de oferta de disciplina pendente para conclusão do curso.
(online)
1. Enviar comunicação por e-mail e publicação no site com instruções para reabertura
de matrículas para os estudantes com situação de trancado (conforme regulamentação
de matrícula), de acordo com esta agenda.
2. Abertura das inscrições do Processo Seletivo 2018-1 – Prova e matrícula imediata
pela nota do Enem acima de 450 pontos (exceto para o curso de Direito). (online).
3. Início do prazo das Matrículas imediatas com as notas do ENEM acima de 450
pontos (exceto para o curso de Direito).
4. Abertura de Protocolo para aproveitamento de estudos (disciplinas) para Portador
de Diploma, Transferência Externa e Transferência Interna.

24

Início do vestibular agendado: todas as sextas-feiras: 9 h e 14 h

25

Início do vestibular agendado: todos os sábados: 9 h e 14 h

26

Enade – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

27

Prazo para o CIA entregar a programação do semestre à Coordenação do Sistema

04

DEZEMBRO

06

1. Solicitação de reabertura de matrícula (requerimento presencial) – alunos que
estão com matrícula trancada (conforme regulamentação de matrícula), (de 04 a
28/12/2017)
As matrículas ocorrerão somente no período de 06/12/17 a 02/01/18 e apenas para os
alunos que solicitaram através de requerimento no prazo estabelecido.
2. Prazo para Professores atualizarem no sistema todas as notas do semestre 2017-2
(sem final).
1. Publicação da programação do semestre (disciplinas e horários) – online no site do
UniAGES com a identificação dos professores.
2. Início da solicitação, via protocolo online, de disciplina pendente para conclusão do
curso, que não foi ofertado para o semestre 2018-1
3. Início da PRÉ-MATRÍCULA: Rematrículas Acadêmicas on-line (solicitação de
disciplinas, conforme oferta do semestre e aceite eletrônico do contrato 2018-1, através
do portal do aluno), para alunos com matrículas ativas no semestre 2017-2 e reabertura
de matrícula (matrícula trancada)-ALUNOS FIES, PREDU, PROUNI PAGANTES,
FIAGES E DO PROAGES.
4. Início das rematrículas institucionais – recolhimento da taxa correspondente –
Somente para os estudantes com rematrícula acadêmica deferida- boleto (online),
seguindo tabela de pagamento do Centro Universitário.
Sugestão de data para o recolhimento dos JUROS DO FIES junto as Instituições
Financeiras.
- É importante que os estudantes fiquem atentos aos prazos de pagamento, bem como à
possível negativação do nome do fiador para evitar problemas contratuais junto ao Fies
e, consequentemente, no momento de renovação de matrícula.
5. Início da solicitação de TRANSFERÊNCIA DE TURNO (requerimento online)
6. O aluno do PROAGES E FIAGES poderá escolher as disciplinas no período da
rematrícula acadêmica (06/12/17 a 02/01/18), porém o deferimento estará condicionado
às exigências contratuais do Programa.

7. Início da solicitação de Semestralização (processo pelo qual o acadêmico que
proveio de transferência interna, transferência externa, portador de diploma,
reigressante que foi jubilado e realizou novo processo seletivo, aluno que estava com
matrícula trancada ou que foi reprovado em disciplinas e realizou equivalência da
matriz, deve adequar-se ao seu período equivalente na matriz curricular vigente).
8. Início da solicitação de DISCIPLINA ISOLADA (presencial)
11

Início do processo de trancamento de matrícula para o semestre 2018-1 (presencial)
para alunos com matricula ativa em 2017-2

14

Encerramento do semestre 2017-2

16

Prazo para Professores atualizarem no sistema todas as notas do semestre 2017-2 (com
finais).

18

Início das férias dos Professores
1. Encerramento de Reabertura de Matrícula (requerimento presencial) – alunos
que estão com matrícula trancada (conforme regulamentação de matrícula).

28

02

2018

2. Encerramento do prazo para o recolhimento dos JUROS DO FIES junto as
Instituições Financeiras.
1. ENCERRAMENTO DE PRÉ-MATRÍCULA – SEMESTRE 2018-1 para
estudantes com matrículas abertas em 2017-2 e reaberturas de matrículas (matrícula
trancada)- ALUNOS FIES, PREDU, PROUNI, PAGANTES, PROAGES E
FIAGES.
- A partir desta data, a ausência de rematrículas para 2018-1, por estudantes com
matrículas abertas em 2017-2 e reabertura de matrícula, gerará vagas remanescentes
para ingressantes pelo 2º processo seletivo.
- A conclusão do curso por estudantes que descumprirem esse prazo ficará
condicionada a existência de vagas em semestres posteriores, a partir de 2018-2.
2. Encerramento das matrículas institucionais – recolhimento da taxa
correspondente – boleto (online), seguindo tabela de pagamento do Centro
Universitário.
3. Encerramento da solicitação de TRANSFERÊNCIA DE TURNO (requerimento
online)
4. Encerramento da solicitação de DISCIPLINA ISOLADA (presencial)
1. Análise das rematrículas pelo Comitê de Análise - CIA

03
2. Início da solicitação de Trancamento de disciplina (online)

JANEIRO

Prazo para conclusão da análise das rematrículas pelo Comitê de Análise - CIA

13

1. Encerramento das inscrições do Processo Seletivo 2018-1 – Prova e matrícula
imediata pela nota do Enem acima de 450 pontos (exceto para o curso de Direito).
(online).
2. Encerramento das Matrículas imediatas com as notas do ENEM acima de 450
pontos (exceto para o curso de Direito).
3. Encerramento da abertura de Protocolo para aproveitamento de estudos
(disciplinas) para Portador de Diploma, Transferência Externa e Transferência Interna.

16

Encerramento das férias dos Professores

17

1. Início da Semana Acadêmica dos Professores
1. Encerramento da Semana Acadêmica dos Professores

18

19
07
ABRIL

14

2. Prazo para os professores e coordenadores apresentarem à Biblioteca sugestões de
títulos básicos e complementares para aquisições junto às editoras.
Início das aulas do semestre 2018-1 – calendário alternativo e noturno (conforme
horário acadêmico)-Campus de Paripiranga INGRESSANTES E VETERANOS
Sessão de Colação de Grau com Solenidade - Cursos: Direito, Enfermagem,
Nutrição, Pedagogia e Psicologia– Turmas: 19 horas - Anfiteatro Eiffel.
Sessão de Colação de Grau com Solenidade – Cursos: Administração, Ciências
Biológicas, Ciências Contábeis, Educação Física, Física, História, Letras,
Matemática, Química, Serviço Social e Sistemas de Informação - Turmas: 19 horas
- Anfiteatro Eiffel.

17
CONFORME
PORTARIA
VIGENTE
60 DIAS APÓS
SOLICITAÇÃO

Sessão de Colação de Grau sem Solenidade– para os alunos de todos os cursos que
optarem por esta modalidade – 19 horas – Auditório.
Encerramento do prazo para processo de revisão de nota e frequência.
Resultados dos aproveitamentos de estudos/disciplinas Transferência Interna,
Portador de Diploma e Transferência Externa.

Prof. José Wilson dos Santos
Reitor

