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NOVEMBRO/2012 
01 - Último dia para os estudantes de outras IES conveniadas com a UEL, solicitarem 

Mobilidade Acadêmica para o ano letivo de 2013. 
05 - 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. 
05 - 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 
Medicina. 

12 a 14/DEZ - Renovação de matrícula dos estudantes regularmente matriculados para o ano letivo 
de 2013. 

14 - Último dia para encaminhamento do relatório das atividades de Monitoria, referente ao 
período letivo de 2012, à Prograd. 

14 - Término das aulas regulares do 2º período letivo dos estudantes matriculados na 5ª 
série dos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária. 

20 - Término das aulas regulares dos estudantes matriculados na 5ª e 6ª séries do curso 
de Medicina. 

21 - Início das aulas regulares dos estudantes matriculados na 5ª e 6ª séries do curso de 
Medicina. 

21 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados parciais das atividades acadêmicas 
anuais e do 2º semestre, dos estudantes matriculados na 5ª e 6ª séries do curso de 
Medicina. 

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

21 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 
acadêmicas do 2º semestre, dos estudantes matriculados na 5ª série dos Cursos de 
Agronomia e Medicina Veterinária. 

22 a 26 - Período destinado à realização do Exame Final dos estudantes matriculados na 5ª e 6ª 
séries do curso de Medicina. 

27 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados finais das atividades acadêmicas 
anuais e do 2º semestre, dos estudantes matriculados na 5ª e 6ª séries do curso de 
Medicina. 

27 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 
acadêmicas anuais e do 2º semestre, dos estudantes matriculados na 5ª e 6ª séries do 
curso de Medicina. 

29 
 

- 
 

Término das atividades discentes do 2º período letivo, no Escritório de Aplicação de 
Assuntos Jurídicos. 

30 - Término das aulas regulares do 2º período letivo dos estudantes matriculados na 1ª a 
3ª séries do curso de Medicina e 4ª série do curso de Enfermagem. 

 

DEZEMBRO/2012 
03 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados parciais das atividades acadêmicas 

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

03 - Último dia para publicação do edital de frequência e avaliação referente ao 4º bimestre, no 
Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos. 

03 a 14    
     

- Inscrição para rematrícula dos estudantes desistentes dos cursos de graduação, para o ano 
letivo de 2013. 

04 e 05 - Período destinado à realização do Exame Final dos estudantes matriculados na 1ª a 3ª 
séries do curso de Medicina. 

04 a 07 - Período destinado à realização do Exame Final das Atividades Acadêmicas Obrigatórias 
Especiais do Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos. 
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05 - 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. 

05 - 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. 

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

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

07 - Formatura – concluintes dos Cursos de Agronomia, Medicina e Medicina Veterinária. 
08 - TÉRMINO DAS AULAS REGULARES DO 2º PERÍODO LETIVO DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO.  
08 - Último dia para realização de estágio curricular não obrigatório para estudantes concluintes 

de 2012. 
11 - Último dia para publicação do edital de frequência e avaliação referente ao 4º bimestre, nos 

Centros respectivos, dos cursos que estabelecem exame final no Projeto Pedagógico. 
11 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados parciais das atividades acadêmicas 

anuais e do 2º semestre, nos Centros respectivos, dos cursos que estabelecem exame final 
no Projeto Pedagógico. 

11 - 
 

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

11 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das Atividades 
Acadêmicas Obrigatórias Especiais do Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos. 

12 a 18 - Período destinado à realização do Exame Final. 
17 - Término das aulas regulares do 2º período letivo dos estudantes matriculados na 4ª 

série do curso de Fisioterapia. 
18 - Último dia para registro das atividades e frequência para os cursos que não estabelecem 

exame final no Projeto Pedagógico. 
20 
 

- 
 

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

20 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 
acadêmicas anuais e do 2º semestre. 

20 - 
 
 

Último dia para publicação, em edital, dos resultados finais das Atividades Acadêmicas 
Obrigatórias Especiais do 2º período letivo, dos estudantes matriculados na 4ª série do 
curso de Fisioterapia. 

20 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das Atividades 
Acadêmicas Obrigatórias Especiais do 2º período letivo, dos estudantes matriculados na 4ª 
série do curso de Fisioterapia. 

 

JANEIRO/2013 
14 - Início do recebimento de solicitação de documentos com dados do período letivo de 2012.  
16 - Publicação, em edital, do resultado dos requerimentos de rematrícula de estudantes 

desistentes para o ano letivo de 2013. 
24 - Publicação, em edital, especificando o número de vagas para Transferência Interna de 

Turno (14h). 
25 - Recebimento dos pedidos de Transferências Internas de Turno. 
28 - Início das aulas regulares dos estudantes matriculados na 4ª série do curso de 

Medicina. 
28 a 30 - Realização do Exame de 2ª Época dos cursos de Farmácia, Matemática e Design de Moda, 

para estudantes regularmente matriculados em 2012. 
31 - Início das aulas regulares do 1º período letivo dos estudantes matriculados na 4ª 

série do curso de Fisioterapia. 
31 - Último dia para publicação do resultado do Exame de 2ª Época dos cursos de Farmácia, 

Matemática e Design de Moda. 
31 - Último dia para fechamento do rendimento do Exame de 2ª Época dos cursos de Farmácia, 

Matemática e Design de Moda. 
 

FEVEREIRO/2013 
04 - Publicação, em edital, dos classificados em Transferências Internas de Turno (14h). 
05 - Matrícula dos classificados em Transferências Internas de Turno.  
07 - Renovação de matrícula dos Estudantes Especiais. 
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14 - Início das aulas regulares do 1º período letivo dos estudantes matriculados na 4ª 
série do curso de Enfermagem e 5ª série do curso de Farmácia. 

15 - Publicação, em edital, dos estudantes jubilados em 2012 (14h). 
15 - Publicação, em edital, dos estudantes desligados conforme Art. 43 do Regimento Geral da 

Universidade Estadual de Londrina (14h). 
18 
 

- 
 

INÍCIO DAS AULAS REGULARES DO 1º PERÍODO LETIVO DOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO. 

18 - Início das aulas regulares do 1º período letivo dos estudantes matriculados na 1ª a 3ª 
séries do curso de Medicina. 

18 a 22 - Confirmação de matrícula para os ingressantes do Processo Seletivo Vestibular 2013. 
18 a 22 - Período destinado aos estudantes, com as matrículas canceladas pelo Artigo 43 do 

Regimento Geral, protocolarem reconsideração de cancelamento. 
18 a 19/ABR - Período destinado aos estudantes, regularmente matriculados nos cursos de 

Administração, Ciências Sociais e História, solicitarem Transferência Interna de Turno 
e permuta para os Colegiados de Cursos, do Regime Acadêmico Semestral. 

18 a 20/SET - Período destinado aos estudantes regularmente matriculados solicitarem 
Transferência Interna de Turno e permuta para os Colegiados de Cursos, do Regime 
Acadêmico Anual. 

19 - Publicação, em edital dos classificados para Portadores de Diploma de Curso Superior para 
cursar outra habilitação do mesmo curso. 

19 a 22 - Ajuste de matrícula para os estudantes regularmente matriculados no Regime de Matrícula 
por Atividade Acadêmica Anual e Semestral, exceto ingressantes em 2013. 

19 a 22 - Inscrição em Disciplinas Especiais, Eletivas, Especiais Programadas e Optativas. 
19 a 15/MAR - Período destinado ao recebimento do trancamento de matrícula para os estudantes 

matriculados, do Regime Acadêmico Semestral. 
19 a 19/ABR - Período destinado ao recebimento do trancamento de matrícula para os estudantes 

matriculados, do Regime Acadêmico Anual. 
27, 28, 01 e 02/MAR - Formatura – concluintes do período letivo de 2012. 

 

MARÇO/2013 
01 - Último dia para publicação, em edital, do resultado dos requerimentos em Disciplinas 

Especiais, Eletivas, Especiais Programadas e Optativas. 
01 - Último dia para publicação, em edital, do resultado do ajuste de matrícula dos estudantes 

regularmente matriculados, do Regime de Matrícula por Atividade Acadêmica. 
01 - Último dia para solicitar atividades acadêmicas da série subsequente para estudantes 

retidos na 1ª e 2ª séries do curso de Farmácia. 
01 - Último dia para solicitação do aproveitamento de estudos da Língua Estrangeira cumprida 

em outro sistema de ensino. 
04 
 

- 
 

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

08 - Último dia para cancelamento de Disciplinas Especiais e Eletivas, para as atividades 
acadêmicas anuais e do 1º período letivo. 

08 - Último dia para solicitar alteração e cancelamento de Disciplinas Especiais Programadas e 
Optativas das atividades acadêmicas anuais e do 1º período letivo. 

08 - Último dia para solicitar cancelamento de atividades acadêmicas para estudantes 
regularmente matriculados, do Regime de Matrícula por Atividade Acadêmica. 

08 - Último dia para publicação do resultado do requerimento das atividades acadêmicas da 
série subsequente para estudantes retidos na 1ª e 2ª séries do curso de Farmácia. 

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

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

15 - Último dia para solicitar alteração e cancelamento de habilitação dos cursos de graduação e 
concomitância dos cursos de Geografia, Física, Matemática e Química. 

15 - Último dia para solicitar suspensão da matrícula na série para estudantes em dependência 
e pendência. 

15 - Último dia para solicitar alteração da matrícula de dependência de forma assistida para 
dependência presencial. 

15 - Último dia para solicitar alteração da matrícula para estudantes retidos, do Projeto 
Pedagógico referente a 2010, que tiverem condições de cursarem a Dependência 
Presencial no contraturno. 

15 - Último dia para solicitar alteração da matrícula para o curso de Matemática e pendência dos 
cursos de Letras, Administração e Ciências Contábeis. 

18 - Publicação, em edital, dos estudantes com prazo máximo de conclusão de curso a vencer 
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no 1º período letivo de 2013 para o Regime Acadêmico Semestral, e a vencer em 2013, do 
Regime Acadêmico Anual (14h). 

18 a 03/MAI - Período destinado para solicitação de prorrogação de prazo máximo de conclusão de 
curso a vencer em 2013. 

20 - Último dia para publicação do resultado da prova dos estudantes que solicitaram 
aproveitamento de estudos em Língua Estrangeira cumprida em outro sistema de ensino. 

 

ABRIL/2013 
20 - Término do 1º bimestre. 
22 
 

- 
 

Último dia para publicação do edital de frequência e avaliação referente ao 1º bimestre, nos 
Centros respectivos. 

 

MAIO/2013 
31 - Término das aulas regulares do 1º período letivo dos estudantes matriculados na 4ª 

série do curso de Enfermagem. 
 

JUNHO/2013 
04 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados finais das atividades acadêmicas 

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

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

série do curso de Enfermagem. 
10 a 28 - Renovação de matrícula para o 2º período letivo dos estudantes regularmente matriculados 

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

17 a 28 - Inscrição para rematrícula dos estudantes desistentes dos cursos de Administração, 
Biblioteconomia, Ciências Sociais e História, para o 2º período letivo de 2013, do Regime 
Acadêmico Semestral. 

21 
 

- 
 

Término das aulas regulares do 1º período letivo dos estudantes matriculados na 2ª 
série do curso de Medicina. 

21 - Publicação, em edital, do resultado dos pedidos de prorrogação de prazo máximo para 
conclusão de curso de graduação do Regime Acadêmico Semestral, a vencer no 1º período 
letivo de 2013 e do Regime Acadêmico Anual a vencer em 2013. 

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

26 e 27 - Período destinado à realização do Exame Final dos estudantes matriculados na 2ª série do 
curso de Medicina. 

27 
 

- 
 

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

28 - Término das aulas regulares do 1º período letivo dos estudantes matriculados na 3ª 
série do curso de Medicina. 

29 
 

- 
 

TÉRMINO DAS AULAS REGULARES DO 1º PERÍODO LETIVO DOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO. 

29 - Término das aulas regulares do 1º período letivo dos estudantes matriculados na 5ª 
série do curso de Farmácia. 

29 - Último dia para realização de estágio curricular obrigatório e não obrigatório para 
estudantes concluintes do 1º semestre de 2013. 

 

JULHO/2013 
01 - Dia destinado para reposição de aulas de 6ª feira, do 1º período letivo. 
01 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados finais das atividades acadêmicas 

semestrais, dos estudantes matriculados na 2ª série do curso de Medicina. 
01 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 

acadêmicas semestrais dos estudantes matriculados na 2ª série do curso de Medicina. 
02 - Último dia para publicação do edital de frequência e avaliação referente ao 2º bimestre, nos 

Centros respectivos, para os cursos que estabelecem exame final no Projeto Pedagógico. 
02 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados parciais das atividades acadêmicas 

semestrais, nos Centros respectivos, para os cursos que estabelecem exame final no 
Projeto Pedagógico. 

02 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados parciais das atividades acadêmicas 
semestrais, dos estudantes matriculados na 3ª série do curso de Medicina. 

03 e 04 - Período destinado à realização do Exame Final dos estudantes matriculados na 3ª série do 
curso de Medicina. 
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03 a 09 - Período destinado à realização do Exame Final das atividades acadêmicas semestrais. 
05 - Término das aulas regulares do 1º período letivo dos estudantes matriculados na 1ª e 

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

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

semestrais, dos estudantes matriculados na 3ª série do curso de Medicina. 
08 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 

acadêmicas semestrais dos estudantes matriculados na 3ª série do curso de Medicina. 
09 - Último dia para registro das atividades e frequência das atividades acadêmicas semestrais, 

para os cursos que não estabelecem exame final no Projeto Pedagógico. 
09 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados parciais das atividades acadêmicas 

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

semestrais, nos Centros respectivos. 
10 e 11 - Período destinado à realização do Exame Final dos estudantes matriculados na 1ª e 4ª 

séries do curso de Medicina. 
11 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 

acadêmicas semestrais. 
12 
 
 

- Publicação, em edital, do resultado dos pedidos de rematrícula de estudantes desistentes 
dos cursos de Administração, Biblioteconomia, Ciências Sociais e História, para o 2º 
período letivo de 2013, do Regime Acadêmico Semestral. 

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

15 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 
acadêmicas semestrais dos estudantes matriculados na 1ª e 4ª séries do curso de 
Medicina. 

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

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

19 - Publicação, em edital, de estudantes desligados conforme Art. 43 do Regimento Geral da 
Universidade Estadual de Londrina. 

19 - Publicação, em edital, de estudantes jubilados dos cursos de Administração, Arquivologia, 
Biblioteconomia, Ciências Sociais e História, do 1º semestre de 2013. 

22 - INÍCIO DAS AULAS REGULARES DO 2º PERÍODO LETIVO DOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO. 

22 - Início das aulas regulares do 2º período letivo dos estudantes matriculados na 5ª 
série do curso de Farmácia e da 4ª série do curso de Fisioterapia. 

22 a 26 - Confirmação de matrícula para os ingressantes no Curso de Administração, para o 2º 
semestre letivo, do Processo Seletivo Vestibular de 2013. 

22 a 26 - Período destinado aos estudantes, com as matrículas canceladas pelo Artigo 43 do 
Regimento Geral, protocolarem reconsideração de cancelamento, para estudantes dos 
cursos de Regime Acadêmico Semestral. 

22 a 20/SET - Período destinado aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de 
Administração, Ciências Sociais e História, solicitarem Transferência Interna de Turno 
e permuta para os Colegiados de Cursos, do Regime Acadêmico Semestral. 

23 a 26 - Ajuste de matrícula para o 2º período letivo dos estudantes regularmente matriculados, do 
Regime de Matrícula por Atividade Acadêmica Semestral. 

23 a 26 - Inscrição em Disciplinas Optativas para os estudantes regularmente matriculados nos 
cursos de Administração, Biblioteconomia, Ciências Sociais e História, do Regime 
Acadêmico Semestral. 

23 a 23/AGO - Período destinado ao recebimento do trancamento de matrícula para os estudantes 
matriculados, do Regime Acadêmico Semestral, exceto 1º semestre. 

29 - Início das atividades discentes do 2º período letivo, no Escritório de Aplicação de 
Assuntos Jurídicos. 

29 - Início das aulas regulares do 2º período letivo dos estudantes matriculados na 1ª, 3ª e 
4ª séries do curso de Medicina. 

 

AGOSTO/2013 
01 - Último dia para publicação, em edital, do resultado do ajuste de matrícula para o 2º período 

letivo dos estudantes regularmente matriculados, do Regime de Matrícula por Atividade 
Acadêmica Semestral. 

01 - Último dia para publicação, em edital, do resultado do requerimento das Disciplinas 
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 Optativas ofertadas para o 2º período letivo. 
03 - Formatura – concluintes do 1º período letivo de 2013. 
09 - Último dia para cancelamento de habilitação do curso de Ciências Sociais para estudantes 

regularmente matriculados no 2º período letivo de 2013. 
09 - 

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

09 - Último dia para solicitar inclusão da pendência do curso de Administração. 
09 - Último dia para solicitar alteração da matrícula para estudantes retidos do curso de 

Administração, do Projeto Pedagógico referente a 2010, que tiverem condições de cursar a 
Dependência Presencial no contraturno. 

12 a 14 - Realização do Exame de 2ª Época do curso de Farmácia para estudantes regularmente 
matriculados em 2013. 

16 - Último dia para cancelamento de Disciplinas Especiais, Eletivas, Optativas e Especiais 
Programadas ofertadas para o 2º período letivo. 

16 - Último dia para solicitar cancelamento de atividades acadêmicas para o 2º período letivo 
dos estudantes regularmente matriculados, do Regime de Matrícula por Atividade 
Acadêmica Semestral. 

16 - Último dia para publicação do resultado do Exame de 2ª Época do curso de Farmácia. 
16 - Último dia para fechamento do rendimento do Exame de 2ª Época do curso de Farmácia. 
19 - Publicação, em edital, de estudantes com prazo máximo de conclusão de curso de 

Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais e História do Regime 
Acadêmico Semestral, a vencer no 2º período letivo de 2013 (14h).  

19 a 13/SET - Recebimento da solicitação de prorrogação de prazo máximo de conclusão de curso 
de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais e História do 
Regime Acadêmico Semestral (prazo a vencer no 2º período letivo de 2013). 

 

SETEMBRO/2013 
06 - Último dia para os estudantes da UEL solicitarem Mobilidade Acadêmica Nacional para as 

Instituições de Ensino Superior (IES), conveniadas com a UEL, para o ano letivo de 2014. 
21 - Término do 3º bimestre. 
23 - Último dia para publicação do edital de frequência e avaliação referente ao 3º bimestre, nos 

Centros respectivos. 
 

OUTUBRO/2013 
16 a 31 - Período destinado para os estudantes regularmente matriculados na 4ª série do Curso de 

Direito solicitarem a Opção de Atividade Acadêmica Obrigatória Especial (Estágio), para o 
período letivo de 2014. 

25 - Publicação, em edital, do resultado dos pedidos de prorrogação de prazo máximo para 
conclusão de curso de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais e 
História do Regime Acadêmico Semestral, a vencer no 2º período letivo de 2013. 

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

29 - 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. 

30 a 01/NOV - Período destinado à realização do Exame Final dos estudantes matriculados na 4ª 
série do curso de Medicina. 

 

NOVEMBRO/2013 
05 - 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. 
05 - 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 
Medicina. 

11 a 13/DEZ - Renovação de matrícula dos estudantes regularmente matriculados para o ano letivo 
de 2014. 

14 - Último dia para encaminhamento do relatório das atividades de Monitoria, referente ao 
período letivo de 2013, à Prograd. 

14 - Término das aulas regulares do 2º período letivo dos estudantes matriculados na 5ª 
série dos cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia. 

14 - Último dia para realização de estágio curricular obrigatório e não obrigatório para 
estudantes concluintes dos cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia. 

17 - Término das aulas regulares dos estudantes matriculados na 5ª série do curso de 
Medicina. 
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18 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados parciais das atividades acadêmicas, 
dos estudantes matriculados na 5ª série do curso de Medicina. 

19 - Realização do Exame Final dos estudantes matriculados na 5ª série do curso de Medicina. 
20 - Término das aulas regulares dos estudantes matriculados na 5ª série do curso de 

Medicina. 
20 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados finais das atividades acadêmicas, dos 

estudantes matriculados na 5ª série do curso de Medicina. 
20 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 

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

2º semestre, dos estudantes matriculados na 5ª série dos cursos de Agronomia, Medicina 
Veterinária e Zootecnia. 

21 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 
acadêmicas do 2º semestre, dos estudantes matriculados na 5ª série dos Cursos de 
Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia. 

22 - Término das aulas regulares do 2º período letivo dos estudantes matriculados na 1ª a 
3ª séries do curso de Medicina. 

22 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados parciais das atividades acadêmicas, 
dos estudantes matriculados na 6ª série do curso de Medicina. 

25 - Período destinado à realização do Exame Final dos estudantes matriculados na 6ª série do 
curso de Medicina. 

25 a 13/DEZ - Inscrição para rematrícula dos estudantes desistentes dos cursos de graduação, para 
o ano letivo de 2014. 

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

27 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados finais das atividades acadêmicas, dos 
estudantes matriculados na 6ª série do curso de Medicina. 

27 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 
acadêmicas, dos estudantes matriculados na 6ª série do curso de Medicina. 

27 e 28 - Período destinado à realização do Exame Final dos estudantes matriculados na 1ª a 3ª 
séries do curso de Medicina. 

28 
 

- 
 

Término das atividades discentes do 2º período letivo, no Escritório de Aplicação de 
Assuntos Jurídicos. 

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

 

DEZEMBRO/2013 
02 - TÉRMINO DAS AULAS REGULARES DO 2º PERÍODO LETIVO DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO.  
02 - Último dia para realização de estágio curricular obrigatório e não obrigatório para 

estudantes concluintes de 2013. 
02 - Término das aulas regulares do 2º período letivo dos estudantes matriculados na 5ª 

série do curso de Farmácia. 
03 - Último dia para publicação do edital de frequência e avaliação referente ao 4º bimestre, nos 

Centros respectivos, dos cursos que estabelecem exame final no Projeto Pedagógico. 
03 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados finais das atividades acadêmicas 

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

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

03 - Último dia para publicação, em edital, dos resultados parciais das atividades acadêmicas 
anuais e do 2º semestre, nos Centros respectivos, dos cursos que estabelecem exame final 
no Projeto Pedagógico. 

03 - Último dia para publicação do edital de frequência e avaliação referente ao 4º bimestre, no 
Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos. 

04 - 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. 

04 - 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. 

04 a 11 - Período destinado à realização do Exame Final. 
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04 a 11 - Período destinado à realização do Exame Final das Atividades Acadêmicas Obrigatórias 
Especiais do Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos. 

09 a 17 - Período destinado à realização do Exame Final dos estudantes matriculados no curso de 
Engenharia Civil. 

11 - Último dia para registro das atividades e frequência para os cursos que não estabelecem 
exame final no Projeto Pedagógico. 

12 - 
 

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

12 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das Atividades 
Acadêmicas Obrigatórias Especiais do Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos. 

13 - Formatura – concluintes dos Cursos de Agronomia, Enfermagem, Medicina, Medicina 
Veterinária e Zootecnia. 

13 
 

- 
 

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

13 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 
acadêmicas anuais e do 2º semestre. 

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

18 - 
 
 

Último dia para publicação, em edital, dos resultados finais das Atividades Acadêmicas 
Obrigatórias Especiais do 2º período letivo, dos estudantes matriculados na 4ª série do 
curso de Fisioterapia. 

18 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das Atividades 
Acadêmicas Obrigatórias Especiais do 2º período letivo, dos estudantes matriculados na 4ª 
série do curso de Fisioterapia. 

18 
 

- 
 

Último dia para publicação, em edital, dos resultados finais das atividades acadêmicas 
anuais e do 2º semestre, dos estudantes matriculados no curso de Engenharia Civil. 

18 - Último dia para fechamento do Rendimento Escolar (Pauta Eletrônica) das atividades 
acadêmicas anuais e do 2º semestre, dos estudantes matriculados no curso de Engenharia 
Civil. 

 

JANEIRO/2014 
15 - Publicação, em edital, do resultado dos requerimentos de rematrícula de estudantes 

desistentes para o ano letivo de 2014. 
  

FEVEREIRO/2014 
12 a 15 - Formatura – concluintes do período letivo de 2013. 

 

NÚMERO DE SEMANAS LETIVAS POR SEMESTRE 
 

1º    P E R Í O D O     L E T I V O 
INÍCIO: 18/02/2013 TÉRMINO: 29/06/2013 

MESES SEG TER QUA QUI SEX SAB TOTAL 
FEVEREIRO 2 2 2 2 1 1 10 
MARÇO 4 4 4 4 4 4 24 
ABRIL 5 5 4 4 4 4 26 
MAIO 4 4 4 4 5 4 25 
JUNHO 4 4 4 4 3 4 23 
T O T A L 19 19 18 18 17 17 108 

 

2º    P E R Í O D O     L E T I V O 
INÍCIO: 22/07/2013 TÉRMINO: 02/12/2013 

MESES SEG TER QUA QUI SEX SAB TOTAL 
JULHO 2 2 2 1 1 1 09 
AGOSTO 4 4 4 5 5 5 27 
SETEMBRO 5 4 4 4 4 3 24 
OUTUBRO 2 4 5 5 4 3 23 
NOVEMBRO 4 4 3 4 4 3 22 
DEZEMBRO 1 - - - - - 01 
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T O T A L 18 18 18 19 18 15 106 
 

TOTAL GERAL 37 37 36 37 35 32 214  

 
Parágrafo 1º  Em decorrência da insuficiência de 1 (um) dia letivo (sexta-feira), no 1º semestre, se 

necessário, a reposição de aulas pode ser feita no dia 1º de julho de 2013.  
Parágrafo 2º   Os exames finais de todas as atividades acadêmicas da 5ª e 6ª séries do curso de Medicina 

serão realizadas até 25º dia após o término de cada atividade, exceto a última atividade da 
5ª e 6ª séries respectivamente. 

 
Art. 2º  Os estudantes que efetivarem suas matrículas após o início do ano letivo de 2013, 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. 

 
Parágrafo único. 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 a que se refere o caput deste artigo. 

 
FERIADOS ESCOLARES 

 

Janeiro - 01 (TER) - Confraternização Universal 
Fevereiro - 11 (SEG) - Recesso Acadêmico 
 - 12 (TER) - Carnaval 
 - 13 (QUA) - Cinzas 
Março - 29 (SEX) - Sexta-Feira Santa 
 - 30 (SAB) - Recesso Acadêmico 
 - 31 (DOM) - Páscoa 
Abril - 21 (DOM) - Tiradentes  
Maio - 01 (QUA) - Dia do Trabalho 
 - 30 (QUI) - Corpus Christi 
Junho - 07 (SEX) - Padroeiro do Município de Londrina 
 - 08 (SAB) - Recesso Acadêmico 
Setembro - 07 (SAB) - Independência do Brasil 
Outubro - 12 (SAB) - Nossa Senhora Aparecida 
 - 14 (SEG) - Recesso Acadêmico 
 - 15 (TER) - Dia do Professor 
 - 28 (SEG) - Dia do Funcionário Público 
Novembro - 02 (SAB) - Finados 
 - 15 (SEX) - Proclamação da República 
 - 16 (SAB) - Recesso Acadêmico 
 - 20 (QUA) - Consciência Negra 
Dezembro - 10 (TER) - Aniversário do Município de Londrina 
 - 19 (QUI) - Emancipação Política do Paraná 
 - 25 (QUA) - Natal 
 
 
 
 


