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CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DE ENSINO 

DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
       Resolução CEPE nº 144/2008 

NOVEMBRO/2008 
03 - Publicação, em edital, especificando o número de vagas destinadas aos estudantes 

regularmente matriculados nos cursos de graduação da UEL, para cursar a Habilitação 
Opcional em Língua e Cultura Francesa. 

03 a 07 - Recebimento das inscrições de estudantes de graduação para cursar a Habilitação 
Opcional em Língua e Cultura Francesa. 

09 - Realização das provas da 1ª fase do Processo Seletivo Vestibular de 2009. 
21 - Início das aulas regulares dos estudantes matriculados no Internato Médico. 
25 - Resultado da 1ª fase do Vestibular 2009 (17h). 

 

DEZEMBRO/2008 
05 - Publicação, em edital, do resultado dos pedidos de rematrícula de estudantes desistentes 

dos cursos de graduação. 
07 e 08 - Realização das provas da 2ª fase do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
09 - Realização da prova de habilidade específica dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, 

Design de Moda, Design Gráfico, Educação Artística e Música (2ª fase). 
11 - Rematrícula de estudantes desistentes dos cursos de graduação. 
16 e 17 - Realização do Vestibular dos Povos Indígenas de 2009. 
18 - Bloqueio de acesso do docente ao Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das 

atividades acadêmicas anuais e do 2º semestre. 
 

JANEIRO/2009 
07 - Início do recebimento de solicitação de documentos com dados do período letivo de 2008.  
08 - Bloqueio de acesso do docente ao Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das 

Atividades Acadêmicas Obrigatórias, do Escritório de Aplicação de Assuntos 
Jurídicos. 

08 - Publicação, em edital da relação dos cursos para Portadores de Diploma de Curso 
Superior para cursar outra habilitação do mesmo curso. 

08 - Bloqueio de acesso do docente ao Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) da 4ª 
série do Curso de Fisioterapia. 

08 e 09 - Recebimento dos pedidos de Portadores de Diploma de Curso Superior para cursar outra 
habilitação do mesmo curso. 

12 - Publicação, em edital, especificando o número de vagas para Transferência Interna de 
Turno (18h). 

13 - Recebimento dos pedidos de Transferências Internas de Turno. 
16 - Último dia para publicação, em edital, dos classificados na 1ª convocação do Processo 

Seletivo Vestibular 2009 (12h). 
16 a 30 - Recebimento dos pedidos de aproveitamento de estudos das atividades acadêmicas já 

cursadas em Instituições de Ensino Superior, dos candidatos ao Processo Seletivo 
Vestibular 2009. 

19 e 20 - Inscrição em atividades acadêmicas isoladas dos cursos de graduação na condição de 
Estudante Especial. 

19 a 21 - Pré-Matrícula dos classificados na 1ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
19 a 22 - Postagem e entrega de documentação de matrícula da 1ª convocação. 
22 a 26 - Lista de Espera da 2ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
22 - Publicação, em edital, dos classificados em Transferências Internas de Turno (18h). 
23 - Último dia para os Colegiados atualizarem os programas das atividades acadêmicas, via 
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sistema UEL. 
23 - Matrícula dos classificados em Transferências Internas de Turno.  
26 a 28 - Realização do Exame de 2ª Época dos cursos de Farmácia, Matemática e Design de 

Moda, para estudantes regularmente matriculados na 1ª a 4ª séries em 2008. 
28 - Publicação, em edital, dos classificados na 2ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 

2009 (16h). 
29 - Último dia para publicação do resultado do Exame de 2ª Época dos cursos de Farmácia, 

Matemática e Design de Moda. 
29 - Último dia para encaminhamento do resultado do Exame de 2ª Época dos cursos de 

Farmácia, Matemática e Design de Moda, à Prograd. 
30 a 02/FEV - Pré-Matrícula dos classificados na 2ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 

2009. 
30 a 03/FEV - Postagem e entrega de documentação de matrícula da 2ª convocação. 
 

FEVEREIRO/2009 
02 - Início das aulas regulares dos estudantes matriculados na 5ª série do curso de 

Farmácia, 4ª série dos cursos de Medicina e Fisioterapia. 
03 e 04 - Lista de Espera da 3ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
04 - Publicação, em edital, dos classificados para Portadores de Diploma de Curso Superior 

em outra habilitação do mesmo curso.  
06 - Matrícula dos classificados para Portadores de Diploma de Curso Superior em outra 

habilitação do mesmo curso. 
06 - Publicação, em edital, dos classificados na 3ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 

2009 (16h). 
06 a 16 - Período destinado aos departamentos para aprovarem, cadastrarem, no sistema UEL e 

enviarem aos respectivos colegiados, seus Planos de Atividades Acadêmicas em oferta no 
período letivo de 2009. 

09 a 11 - Pré-Matrícula dos classificados na 3ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
09 a 12 - Postagem e entrega de documentação de matrícula da 3ª convocação. 
12 e 13 - Lista de Espera da 4ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
13 - Publicação, em edital, do resultado das atividades acadêmicas isoladas dos cursos de 

graduação na condição de Estudante Especial.  
16 - Matrícula dos Estudantes Especiais. 
16 - Renovação de matrícula dos Estudantes Especiais. 
16 - Início das aulas regulares do 1º período letivo dos estudantes matriculados na 4ª 

série do curso de Enfermagem. 
17 - Publicação, em edital, dos classificados na 4ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 

2009 (16h). 
19 e 20 - Pré-Matrícula dos classificados na 4ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
19 a 23 - Postagem e entrega de documentação de matrícula da 4ª convocação. 
26 e 27 - Lista de Espera da 5ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
27 - Último dia para os Colegiados aprovarem, no sistema UEL, os Planos de Atividades 

Acadêmicas em oferta, para o período letivo de 2009. 
27 - Publicação, em edital, de estudantes jubilados em 2008 (14h). 
27 - Publicação, em edital, do resultado dos requerimentos para cursar a Habilitação Opcional 

em Língua e Cultura Francesa (18h). 
 

MARÇO/2009 
02 - Início das aulas regulares do 1º período letivo dos cursos de graduação. 
02 - Início das aulas regulares do 1º período letivo da 2ª e 3ª séries da Habilitação 

Opcional em Língua e Cultura Francesa. 
02 - Início das atividades discentes do 1º período letivo, no Escritório de Aplicação de 

Assuntos Jurídicos. 
02 - Início das aulas regulares do 1º período letivo dos estudantes matriculados na 1ª, 2ª 

e 3ª séries do curso de Medicina. 
02 e 03 - Matrícula dos estudantes classificados para cursar a Habilitação Opcional em Língua e 

Cultura Francesa. 
02 a 11 - Confirmação de matrícula para os ingressantes do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
02 a 08/MAIO - Período destinado aos estudantes, regularmente matriculados nos cursos de 

Ciências Sociais e História, no 1º período letivo, solicitarem Transferência Interna 
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de Turno para os Colegiados de Cursos, do Regime de Matrícula por Atividade 
Acadêmica Semestral. 

02 a 02/OUT - Período destinado aos estudantes regularmente matriculados solicitarem 
Transferência Interna de Turno para os Colegiados de Cursos, do Regime 
Acadêmico Anual. 

03 - Publicação, em edital, dos classificados na 5ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 
2009 (16h). 

03 a 05 - Inscrição em Disciplinas Especiais e Eletivas. 
03 a 05 - Inscrição em Disciplinas Especiais Programadas e Optativas. 
03 a 06 - Ajuste de matrícula para o 1º período letivo dos estudantes regularmente matriculados no 

2º ao 8º semestres dos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais e 
História, do Regime de Matrícula por Atividade Acadêmica Semestral. 

03 a 06 - Ajuste de matrícula para o ano letivo dos estudantes regularmente matriculados na 2ª a 4ª 
séries dos cursos de Física, Música, Química e Engenharia Elétrica, do Regime de 
Matrícula por Atividade Acadêmica Anual. 

03 a 03/ABR - Período destinado ao recebimento do trancamento de matrícula para os estudantes 
matriculados nos cursos de Regime Acadêmico Semestral. 

03 a 04/MAIO - Período destinado ao recebimento do trancamento de matrícula para os 
estudantes matriculados nos cursos de Regime Acadêmico Anual. 

03 a 04/MAIO - Período destinado ao recebimento dos pedidos de suspensão de série da 
Habilitação Opcional em Língua e Cultura Francesa. 

05 - Publicação, em edital, especificando o número de vagas destinadas aos Portadores de 
Diploma de Curso Superior, para cursar a Habilitação Opcional em Língua e Cultura 
Francesa, caso persistam vagas após o processo de seleção entre os estudantes de 
graduação da UEL. 

05 e 06 - Pré-Matrícula dos classificados na 5ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
05 a 09 - Postagem e entrega de documentação de matrícula da 5ª convocação. 
06 - Recebimento das inscrições de Portadores de Diploma de Curso Superior para cursar a 

Habilitação Opcional em Língua e Cultura Francesa. 
06 - Último dia para solicitar atividades acadêmicas da série subseqüente para estudantes 

retidos na 1ª e 2ª séries do curso de Farmácia. 
09 - Início das aulas regulares do 1º período letivo da Habilitação Opcional em Língua e 

Cultura Francesa. 
09 - Publicação, em edital, do resultado dos requerimentos dos Portadores de Diploma de 

Curso Superior para cursar a Habilitação Opcional em Língua e Cultura Francesa. 
09 - Matrícula dos classificados para Portadores de Diploma de Curso Superior para cursar a 

Habilitação Opcional em Língua e Cultura Francesa. 
09 e 10 - Lista de Espera da 6ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
11 - Publicação, em edital, dos classificados na 6ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 

2009 (16h). 
13 - Último dia para publicação, em edital, do resultado dos requerimentos em Disciplinas 

Especiais e Eletivas. 
13 - Último dia para publicação, em edital, do resultado dos requerimentos em Disciplinas 

Especiais Programadas e Disciplinas Optativas. 
13 - Último dia para solicitação do aproveitamento de estudos da Língua Estrangeira cumprida 

em outro sistema de ensino. 
13 - Último dia para publicação, em edital, do resultado do ajuste de matrícula dos estudantes 

regularmente matriculados, do Regime de Matrícula por Atividade Acadêmica. 
13 a 16 - Pré-Matrícula dos classificados na 6ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
13 a 17 - Postagem e entrega de documentação de matrícula da 6ª convocação. 
16 - Último dia para publicação do resultado do requerimento das atividades acadêmicas da 

série subseqüente para estudantes retidos na 1ª e 2ª séries do curso de Farmácia. 
17 e 18 - Lista de Espera da 7ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
20 - Publicação, em edital, dos classificados na 7ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 

2009 (16h). 
20 - Último dia para solicitar cancelamento de atividades acadêmicas para estudantes 

regularmente matriculados, dos Regimes Acadêmicos Semestral e Anual. 
20 - Último dia para cancelamento de Disciplinas Especiais e Eletivas, para as atividades 

acadêmicas anuais e do 1º período letivo. 
20 - Último dia para solicitar alteração e cancelamento de Disciplinas Especiais Programadas e 
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Disciplinas Optativas das atividades acadêmicas anuais e do 1º semestre. 
20 - Último dia para solicitar alteração da matrícula para o curso de Matemática e pendência 

dos cursos de Letras, Administração e Habilitação Opcional em Língua e Cultura 
Francesa. 

23 - Publicação, em edital, dos estudantes com prazo máximo de conclusão de curso de 
Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais e História do Regime de Matrícula por 
Atividade Acadêmica Semestral, a vencer no 1º período letivo de 2009 (14h).  

23 - Publicação, em edital, dos estudantes com prazo máximo de conclusão de curso a vencer 
em 2009 do Regime Acadêmico Anual (14h).  

23 e 24 - Pré-Matrícula dos classificados na 7ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
23 a 25 - Postagem e entrega de documentação de matrícula da 7ª convocação. 
23 a 04/MAIO - Período destinado para solicitação de prorrogação de prazo máximo de conclusão 

de curso de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais e História do Regime 
de Matrícula por Atividade Acadêmica Semestral (prazo a vencer no 1º período de 
letivo de 2009). 

23 a 04/MAIO - Período destinado para solicitação de prorrogação de prazo máximo de conclusão 
de curso de graduação do Regime Acadêmico Anual (prazo a vencer em 2009). 

25 e 26 - Lista de Espera da 8ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
26 - Último dia para solicitar alteração e cancelamento de habilitação dos cursos de 

graduação.  
26 - Último dia para solicitar alteração e cancelamento de concomitância dos cursos de 

Geografia, Física, Matemática e Química.  
26 - Último dia para solicitar alteração e cancelamento de estágios opcionais dos cursos de 

Ciências Sociais, Matemática e Física.  
30 - Publicação, em edital, dos classificados na 8ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 

2009 (16h). 
30 - Realização da prova escrita para estudantes que solicitaram aproveitamento de estudos 

em Língua Estrangeira cumprida em outro sistema de ensino. 
31 - Realização da prova oral para estudantes que solicitaram aproveitamento de estudos em 

Língua Estrangeira cumprida em outro sistema de ensino. 
 

ABRIL/2009 
01 e 02 - Pré-Matrícula dos classificados na 8ª convocação do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
01 a 03 - Postagem e entrega de documentação de matrícula da 8ª convocação. 
03 - Último dia para solicitar suspensão da matrícula na série para estudantes em dependência 

e pendência. 
03 - Último dia para solicitar alteração da matrícula de dependência assistencial para 

dependência presencial. 
03 - Último dia para solicitar trancamento de matrícula para os estudantes matriculados nos 

cursos de Regime Acadêmico Semestral. 
03 a 06 - Lista de Espera da 9ª e última convocação do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
08 - Publicação, em edital, dos classificados na 9ª e última convocação do Processo Seletivo 

Vestibular 2009 (16h). 
08 - Publicação em edital das vagas para Portadores de Diploma de Curso Superior – Vaga 

Inicial (16h). 
09 - Recebimento dos pedidos de Portadores de Diploma de Curso Superior - Vaga Inicial. 
09 - Último dia para publicação do resultado da prova dos estudantes que solicitaram 

aproveitamento de estudos em Língua Estrangeira cumprida em outro sistema de ensino. 
13 e 14 - Pré-Matrícula dos classificados na 9ª e última convocação do Processo Seletivo Vestibular 

2009. 
13 a 15 - Postagem e entrega de documentação de matrícula da 9ª e última convocação. 
17 - Publicação, em edital, dos classificados para Portadores de Diploma de Curso Superior – 

Vaga Inicial (16h).  
22 - Matrícula dos classificados para Portadores de Diploma de Curso Superior – Vaga Inicial. 
24 - Publicação, em edital, dos classificados na 1ª convocação do Curso de Administração 

para o 2º semestre letivo do Processo Seletivo Vestibular 2009 (16h). 
28 a 30 - Pré-Matrícula dos classificados na 1ª convocação do Curso de Administração para o 2º 

semestre letivo do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
28 a 04/MAIO - Postagem e entrega de documentação de matrícula da 1ª convocação do Curso 

de Administração para o 2º semestre letivo. 
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MAIO/2009 
04 - Último dia para solicitar trancamento de matrícula para os estudantes matriculados nos 

cursos de Regime Acadêmico Anual. 
04 - Último dia destinado ao recebimento dos pedidos de suspensão de série da Habilitação 

Opcional em Língua e Cultura Francesa. 
04 -  Último dia para publicação do edital de freqüência e avaliação referente ao 1º bimestre, 

no Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos. 
04 e 05 - Lista de Espera da 2ª convocação do Curso de Administração para o 2º semestre letivo do 

Processo Seletivo Vestibular 2009. 
08 - Publicação, em edital, dos classificados na 2ª convocação do Curso de Administração 

para o 2º semestre letivo do Processo Seletivo Vestibular 2009 (16h). 
09 - Término do 1º bimestre. 
11 - Último dia para publicação do edital de freqüência e avaliação referente ao 1º bimestre, 

nos Centros respectivos. 
12 e 13 - Pré-Matrícula dos classificados na 2ª convocação do Curso de Administração para o 2º 

semestre letivo do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
12 a 14 - Postagem e entrega de documentação de matrícula da 2ª convocação do Curso de 

Administração para o 2º semestre letivo. 
14 - Lista de Espera da 3ª convocação do Curso de Administração para o 2º semestre letivo do 

Processo Seletivo Vestibular 2009. 
15 - Publicação, em edital, dos classificados na 3ª convocação do Curso de Administração 

para o 2º semestre letivo do Processo Seletivo Vestibular 2009 (16h). 
18 e19 - Pré-Matrícula dos classificados na 3ª convocação do Curso de Administração para o 2º 

semestre letivo do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
18 a 20 - Postagem e entrega de documentação de matrícula da 3ª convocação do Curso de 

Administração para o 2º semestre letivo. 
20 e 21 - Lista de Espera da 4ª e última convocação do Curso de Administração para o 2º semestre 

letivo do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
25 - Publicação, em edital, dos classificados na 4ª e última convocação do Curso de 

Administração para o 2º semestre letivo do Processo Seletivo Vestibular 2009 (16h). 
27 e 28 - Pré-Matrícula dos classificados na 4ª e última convocação do Curso de Administração 

para o 2º semestre letivo do Processo Seletivo Vestibular 2009. 
27 a 29 - Postagem e entrega de documentação de matrícula da 4ª e última convocação do Curso 

de Administração para o 2º semestre letivo. 
 

JUNHO/2009 
05 - Término das aulas regulares do 1º período letivo dos estudantes matriculados na 4ª 

série do curso de Enfermagem. 
09 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados finais das atividades acadêmicas 

semestrais, dos estudantes matriculados na 4ª série do curso de Enfermagem. 
09 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 

acadêmicas semestrais dos estudantes matriculados no 1º período letivo de 2009, da 4ª 
série de Enfermagem. 

09 - Último dia para encaminhamento do Rendimento Escolar dos estudantes matriculados na 
4ª série do curso de Enfermagem, à Prograd. 

15 - Início das aulas regulares do 2º período letivo dos estudantes matriculados na 4ª 
série do curso de Enfermagem. 

26 - Publicação, em edital, do resultado dos pedidos de prorrogação de prazo máximo para 
conclusão de curso de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais e História do 
Regime Acadêmico Semestral, a vencer no 1º período letivo de 2009. 

27 - Término das atividades discentes do 1º período letivo, no Escritório de Aplicação de 
Assuntos Jurídicos. 

 

JULHO/2009 
01 - Último dia para publicação do edital de freqüência e avaliação referente ao 2º bimestre, no 

Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos. 
03 - Publicação, em edital, do resultado dos pedidos de prorrogação de prazo máximo para 

conclusão de curso de graduação do Regime Acadêmico Anual, a vencer em 2009. 
03 - Término das aulas regulares do 1º período letivo dos estudantes matriculados na 2ª 

série do curso de Medicina. 
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06 - Último dia para os Colegiados encaminharem à Prograd, complemento das Disciplinas 
Especiais e Disciplinas Optativas a serem ofertadas no 2º período letivo de 2009. 

06 a 10 - Inscrição para rematrícula dos estudantes desistentes dos cursos de Arquivologia, 
Biblioteconomia, Ciências Sociais e História, para o 2º período letivo de 2009, do Regime 
de Matrícula por Atividade Acadêmica Semestral. 

06 a 10 - Renovação de matrícula para o 2º período letivo dos estudantes regularmente 
matriculados nos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais e História do 
Regime de Matrícula por Atividade Acadêmica Semestral. 

08 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados parciais das atividades acadêmicas 
semestrais, dos estudantes matriculados na 2ª série do curso de Medicina. 

10 - Término das aulas regulares do 1º período letivo dos estudantes matriculados na 1ª, 
3ª e 4ª séries do curso de Medicina. 

11 - Término das aulas regulares do 1º período letivo dos estudantes matriculados na 4ª 
série do curso de Fisioterapia. 

11 - Término do 1º período letivo regular dos cursos de graduação. 
13 - Último dia para publicação do edital de freqüência e avaliação referente ao 2º bimestre, 

nos Centros respectivos. 
13 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados parciais das atividades acadêmicas 

semestrais, nos Centros respectivos. 
13 e 14 - Período destinado à realização do Exame Final dos estudantes matriculados na 2ª série 

do curso de Medicina. 
14 a 17 - Período destinado à realização do Exame Final das atividades acadêmicas semestrais. 
14 a 17 - Recuperação de estudos do primeiro semestre letivo do curso de Pedagogia, para 

estudantes matriculados na 4ª série em 2009. 
15 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados finais das atividades acadêmicas 

semestrais, dos estudantes matriculados na 2ª série do curso de Medicina. 
15 - Último dia para encaminhamento do Rendimento Escolar dos estudantes matriculados na 

2ª série do curso de Medicina, à Prograd. 
15 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 

acadêmicas semestrais dos estudantes matriculados no 1º período letivo de 2009, da 2ª 
série de Medicina. 

15 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados parciais das atividades acadêmicas 
semestrais, dos estudantes matriculados na 1ª, 3ª e 4ª séries do curso de Medicina. 

17 - Último dia para realização de estágio curricular não obrigatório para estudantes, 
concluintes do 1º semestre de 2009. 

20 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 
acadêmicas semestrais. 

20 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados finais das atividades acadêmicas 
semestrais, nos Centros respectivos. 

20 - Último dia para encaminhamento do Rendimento Escolar das atividades acadêmicas 
semestrais, à Prograd. 

20 e 21 - Período destinado à realização do Exame Final dos estudantes matriculados na 1ª, 3ª e 4ª 
séries do curso de Medicina. 

22 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados finais das atividades acadêmicas 
semestrais, dos estudantes matriculados na 1ª, 3ª e 4ª séries do curso de Medicina. 

22 - Último dia para encaminhamento do Rendimento Escolar dos estudantes matriculados na 
1ª, 3ª e 4ª séries do curso de Medicina, à Prograd. 

22 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 
acadêmicas semestrais dos estudantes matriculados no 1º período letivo de 2009, da 1ª, 
3ª e 4ª séries do curso de Medicina. 

22 - Publicação, em edital, do resultado dos pedidos de rematrícula de estudantes desistentes 
dos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais e História, para o 2º período 
letivo de 2009, do Regime de Matrícula por Atividade Acadêmica Semestral. 

23 - Rematrícula de estudantes desistentes dos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, 
Ciências Sociais e História, para o 2º período letivo de 2009, do Regime de Matrícula por 
Atividade Acadêmica Semestral. 

24 - Bloqueio de acesso do docente ao Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das 
atividades acadêmicas do 1º semestre. 

27 - Início das aulas regulares do 2º período letivo dos estudantes matriculados na 2ª 
série do curso de Medicina. 
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31 - Publicação, em edital, de estudantes jubilados dos cursos de Arquivologia, 
Biblioteconomia, Ciências Sociais e História, no 1º período de 2009 (14h). 

 

AGOSTO/2009 
03 - Início das aulas regulares do 2º período letivo dos cursos de graduação. 
03 - Início das aulas regulares do 2º período letivo dos estudantes matriculados na 1ª e 

4ª séries do curso de Medicina e 4ª série do curso de Fisioterapia. 
03 - Início das atividades discentes do 2º período letivo, no Escritório de Aplicação de 

Assuntos Jurídicos. 
03 - Publicação, em edital, especificando o número de vagas destinadas ao Processo Seletivo 

de Transferência Externa (17h). 
03 a 12 - Confirmação de matrícula para os ingressantes no Curso de Administração para o 2º 

semestre letivo do Processo Seletivo Vestibular de 2009. 
03 a 28 - Inscrição para o Processo Seletivo de Transferência Externa (até às 23h do dia 28). 
03 a 04/SET - Período destinado ao recebimento do trancamento de matrícula para os estudantes 

matriculados nos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais e História 
do Regime Acadêmico Semestral. 

03 a 02/OUT - Período destinado aos estudantes, regularmente matriculados nos cursos de 
Ciências Sociais e História, solicitarem Transferência Interna de Turno para os 
Colegiados de Cursos, do Regime de Matrícula por Atividade Acadêmica Semestral. 

04 a 06 - Ajuste de matrícula para o 2º período letivo dos estudantes regularmente matriculados nos 
cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais e História, do Regime de 
Matrícula por Atividade Acadêmica Semestral. 

04 a 06 - Inscrição em Disciplinas Especiais Programadas e Disciplinas Optativas para os 
estudantes regularmente matriculados nos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, 
Ciências Sociais e História, do Regime de Matrícula por Atividade Acadêmica Semestral. 

08 - Formatura – concluintes do 1º período letivo de 2009. 
10 - Início das aulas regulares do 2º período letivo dos estudantes matriculados na 3ª 

série do curso de Medicina. 
13 - Último dia para publicação, em edital, do resultado do requerimento das Disciplinas 

Optativas e Disciplinas Especiais Programadas ofertadas para o 2º período letivo. 
13 - Último dia para publicação, em edital, do resultado do ajuste de matrícula para o 2º 

período letivo dos estudantes regularmente matriculados nos cursos de Arquivologia, 
Biblioteconomia, Ciências Sociais e História, do Regime de Matrícula por Atividade 
Acadêmica Semestral. 

14 - Publicação, em edital, de estudantes com prazo máximo de conclusão de curso de 
Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais e História do Regime de Matrícula por 
Atividade Acadêmica Semestral, a vencer no 2º período letivo de 2009 (14h).  

14 a 28 - Período destinado para solicitação de prorrogação de prazo máximo de conclusão de 
curso de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais e História do Regime de 
Matrícula por Atividade Acadêmica Semestral (prazo a vencer no 2º período de letivo de 
2009). 

18 - Último dia para solicitar cancelamento de atividades acadêmicas para o 2º período letivo 
dos estudantes regularmente matriculados nos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, 
Ciências Sociais e História, do Regime Acadêmico Semestral. 

18 - Último dia para cancelamento de habilitação do curso de Ciências Sociais para estudantes 
regularmente matriculados no 2º período letivo de 2009. 

18 - Último dia para cancelamento de habilitação do curso de Ciências Biológicas para 
estudantes regularmente matriculados na 1ª série. 

21 - Último dia para solicitar inclusão da pendência do curso de Administração. 
24 a 26 - Realização do Exame de 2ª Época dos cursos de Farmácia, Matemática e Design de 

Moda, para estudantes regularmente matriculados em 2009. 
28 - Último dia para publicação do resultado do Exame de 2ª Época dos cursos de Farmácia, 

Matemática e Design de Moda. 
28 - Último dia para encaminhamento do resultado do Exame de 2ª Época dos cursos de 

Farmácia, Matemática e Design de Moda, à Prograd. 
 

SETEMBRO/2009 
01 - Último dia para os estudantes regularmente matriculados solicitarem a inclusão no 

Programa de Mobilidade Acadêmica em outras Instituições de Ensino Superior (IES), 
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conveniadas com a UEL, para o ano letivo de 2010. 
04 - Último dia para cancelamento de Disciplinas Especiais, Disciplinas Optativas e Disciplinas 

Especiais Programadas ofertadas para o 2º período letivo. 
04 - Último dia para solicitar trancamento de matrícula para os estudantes matriculados nos 

cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais e História, do Regime 
Acadêmico Semestral. 

 

OUTUBRO/2009 
02 -  Último dia para publicação do edital de freqüência e avaliação referente ao 3º bimestre, 

no Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos. 
03 - Término do 3º bimestre. 
05 - Último dia para publicação do edital de freqüência e avaliação referente ao 3º bimestre, 

nos Centros respectivos. 
05 a 09 - Período destinado para os Departamentos encaminharem à Prograd, a relação de oferta 

das Disciplinas Especiais, para 2010. 
23 - Publicação, em edital, do resultado dos pedidos de prorrogação de prazo máximo para 

conclusão de curso de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais e História do 
Regime Acadêmico Semestral, a vencer no 2º período letivo de 2009. 

30 - Término das aulas regulares do 2º período letivo dos estudantes matriculados na 4ª 
série do curso de Medicina. 

30 - Último dia para recebimento de processos do Programa de Mobilidade Acadêmica de 
outras IES, conveniadas com a UEL, para o ano letivo de 2010. 

 

NOVEMBRO/2009 
05 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados parciais das atividades acadêmicas 

anuais e do 2º semestre, dos estudantes matriculados na 4ª série do curso de Medicina. 
10 e 11 - Período destinado à realização do Exame Final dos estudantes matriculados na 4ª série 

do curso de Medicina. 
12 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados finais das atividades acadêmicas 

anuais e do 2º semestre, dos estudantes matriculados na 4ª série do curso de Medicina. 
12 - Último dia para encaminhamento do Rendimento Escolar dos estudantes matriculados na 

4ª série do curso de Medicina, à Prograd. 
12 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 

acadêmicas anuais e do 2º semestre dos estudantes matriculados na 4ª série de 
Medicina. 

16 a 27 - Renovação de matrícula dos estudantes regularmente matriculados para o ano letivo de 
2010. 

20 - Término das aulas regulares do 2º período letivo dos estudantes matriculados na 5ª 
série do curso de Medicina Veterinária. 

20 - Término das aulas regulares dos estudantes matriculados no Internato Médico. 
20 - Último dia para os Coordenadores de Projetos encaminharem o Relatório Final de 

Estudantes, junto a Projetos, à Prograd. 
20 - Último dia para encaminhamento do relatório das atividades de Monitoria, referente ao 

período letivo de 2009, à Prograd. 
23 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados parciais das atividades acadêmicas 

anuais e do 2º semestre, dos estudantes matriculados no Internato Médico. 
24 a 26 - Período destinado à realização do Exame Final dos estudantes matriculados no Internato 

Médico. 
24 a 27 - Inscrição para rematrícula dos estudantes desistentes dos cursos de graduação para o 

ano letivo de 2010.  
26 - Término das atividades discentes do 2º período letivo, no Escritório de Aplicação de 

Assuntos Jurídicos. 
27 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados finais das atividades acadêmicas do 

2º semestre, dos estudantes matriculados na 5ª série do curso de Medicina Veterinária. 
27 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados finais das atividades acadêmicas 

anuais e do 2º semestre, dos estudantes matriculados no Internato Médico. 
27 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 

acadêmicas anuais e do 2º semestre dos estudantes matriculados no Internato Médico. 
27 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 

acadêmicas do 2º semestre, dos estudantes matriculados na 5ª série do Curso de 
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Medicina Veterinária. 
30 - Último dia para encaminhamento do Rendimento Escolar dos estudantes matriculados na 

5ª série do curso de Medicina Veterinária, à Prograd. 
30 - Último dia para encaminhamento do Rendimento Escolar dos estudantes matriculados no 

Internato Médico, à Prograd. 
 

DEZEMBRO/2009 
01 - Último dia para publicação do edital de freqüência e avaliação referente ao 4º bimestre, no 

Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos. 
01 -  Último dia para publicação, em edital, dos resultados parciais das Atividades Acadêmicas 

Obrigatórias, do Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos. 
03 a 07 - Período destinado à realização do Exame Final das Atividades Acadêmicas Obrigatórias, 

no Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos. 
04 - Término das aulas regulares do 2º período letivo dos estudantes matriculados na 1ª, 

2ª e 3ª séries do curso de Medicina. 
07 - Término das aulas regulares do 2º período letivo dos estudantes matriculados na 4ª 

série do curso de Enfermagem e 5ª série do curso de Farmácia. 
07 - Término do 2º período letivo regular dos cursos de graduação. 
08 - Último dia para publicação do edital de freqüência e avaliação referente ao 4º bimestre, 

nos Centros respectivos. 
08 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados parciais das atividades acadêmicas 

anuais e do 2º semestre, nos Centros respectivos. 
09 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das Atividades 

Acadêmicas Obrigatórias, do Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos. 
09 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados parciais das atividades acadêmicas 

anuais e do 2º semestre, dos estudantes matriculados na 1ª, 2ª e 3ª séries do curso de 
Medicina. 

09 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados finais das atividades acadêmicas 
anuais e do 2º semestre, dos estudantes matriculados na 4ª série do curso de 
Enfermagem. 

09 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 
acadêmicas anuais e do 2º semestre dos estudantes matriculados na 4ª série do curso de 
Enfermagem. 

09 - Último dia para encaminhamento do Rendimento Escolar dos estudantes matriculados na 
4ª série do curso de Enfermagem, à Prograd. 

09 a 16 - Período destinado à realização do Exame Final. 
09 a 16 - Recuperação de estudos do segundo semestre letivo do curso de Pedagogia, para 

estudantes matriculados na 4ª série em 2009. 
11 - Formatura – concluintes do Curso de Medicina e Medicina Veterinária. 
11 - Término das aulas regulares do 2º período letivo dos estudantes matriculados na 4ª 

série do curso de Fisioterapia. 
14 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados finais das Atividades Acadêmicas 

Obrigatórias, do Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos. 
14 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados finais das Atividades Acadêmicas 

anuais e do 2º semestre da 5ª série do curso de Farmácia. 
14 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados parciais das atividades acadêmicas 

anuais e do 2º semestre, dos estudantes matriculados na 4ª série do curso de 
Fisioterapia. 

14 e 15 - Período destinado à realização do Exame Final dos estudantes matriculados na 1ª, 2ª e 3ª 
séries do curso de Medicina. 

15 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 
acadêmicas anuais e do 2º semestre da 5ª série do curso de Farmácia. 

15 - Último dia para encaminhamento do Rendimento Escolar das Atividades Acadêmicas 
anuais e do 2º semestre da 5ª série do curso de Farmácia, à Prograd. 

15 - Último dia para encaminhamento do Rendimento Escolar das Atividades Acadêmicas 
Obrigatórias, do Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos, à Prograd. 

15 e 16 - Período destinado à realização do Exame Final dos estudantes matriculados na 4ª série 
do curso de Fisioterapia. 

16 - Último dia para realização de estágio curricular não obrigatório para estudantes 
concluintes de 2009. 
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17 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 
acadêmicas anuais e do 2º semestre. 

17 - Último dia para encaminhamento do Rendimento Escolar das atividades acadêmicas 
anuais e do 2º semestre, à Prograd. 

17 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados finais das atividades acadêmicas 
anuais e do 2º semestre, nos Centros respectivos. 

17 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados finais das atividades acadêmicas 
anuais e do 2º semestre, dos estudantes matriculados na 1ª, 2ª e 3ª séries do curso de 
Medicina e 4ª série do curso de Fisioterapia. 

17 - Último dia para encaminhamento do Rendimento Escolar dos estudantes matriculados na 
1ª, 2ª e 3ª séries do curso de Medicina e 4ª série do curso de Fisioterapia, à Prograd. 

17 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 
acadêmicas anuais e do 2º semestre, dos estudantes matriculados na 1ª, 2ª e 3ª séries do 
curso de Medicina e 4ª série do curso de Fisioterapia. 

 

JANEIRO/2010 
07 - Bloqueio de acesso do docente ao Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das 

atividades acadêmicas anuais e do 2º semestre. 
29 e 30 - Formatura – concluintes do período letivo de 2009. 

 

FEVEREIRO/2010 
05 e 06 - Formatura – concluintes do período letivo de 2009. 

 

RESUMO DO PRIMEIRO PERÍODO LETIVO  RESUMO DO SEGUNDO PERÍODO LETIVO 
Março ...............................................................  26  Agosto ............................................................  25 

Abril .................................................................  22  Setembro..........................................................  25 

Maio .................................................................  25  Outubro...........................................................  22 

Junho................................................................  22  Novembro........................................................  24 

Julho.................................................................  10  Dezembro ........................................................  06 

     

TOTAL .......................................................... 105  T O T A L ....................................................... 102 
     
OBSERVAÇÕES: 
- Em decorrência da insuficiência de 2 (dois) dias letivos (sextas-feiras) para o cumprimento da carga horária prevista no 
1º semestre e 1 (um) dia letivo (segunda-feira) para o cumprimento da carga horária prevista no 2º semestre, ficam 
destinadas 1 (uma) segunda-feira e 1 (uma) terça-feira para complementação do 1º semestre e 1 (uma) terça-feira para 
complementação do 2º semestre, a serem definidas pelos Colegiados de Cursos.  
- Os estudantes que efetivarem suas matrículas após o início do ano letivo de 2009, através do Processo Seletivo 
Vestibular e do Processo Seletivo de Transferência Externa, deverão cumprir período de adaptação, de no mínimo, 4 
(quatro) semanas letivas, contadas a partir da efetivação da matrícula respectiva, antes de serem submetidos às 
avaliações. 
- Caso os estudantes que iniciaram as atividades na data prevista tenham sido avaliados num intervalo menor que 4 
(quatro) semanas, igual prazo deverá ser considerado para os estudantes que efetivaram as matrículas após o início do 
ano letivo. 

 
FERIADOS ESCOLARES 

 
Janeiro - 01 - Confraternização Universal  Setembro - 07 - Independência do Brasil 
Fevereiro - 23 - Recesso  Outubro - 12 - Nossa Senhora Aparecida 
 - 24 - Carnaval   - 15 - Dia do Professor 
 - 25 - Cinzas   - 16 e 17 - Recesso Letivo 
Abril - 10 - Sexta Feira Santa   - 28 - Dia do Funcionário Público 
 - 11 - Recesso Letivo  Novembro - 02 - Finados 
 - 12 (DOM) - Páscoa   - 15 (DOM) - Proclamação da República 
 - 20 - Recesso Letivo  Dezembro - 10 - Aniversário do Município de  
 - 21 - Tiradentes      Londrina 
Maio - 01 - Dia do Trabalho   - 19  - Emancipação Política do  
Junho - 11 - Corpus Christi      Paraná 
 - 12 e 13 - Recesso Letivo   - 25 - Natal 
 - 19 - Padroeiro do Município de 

Londrina 
      

 


