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Março
02 – primeiro dia letivo do primeiro semestre
02 a 06 – Semana de Recepção de Calouros
02 e 03 – reuniões de planejamento do 1º semestre por período
18 - Reunião ordinária do Colegiado 
19 e 20 - período de matrícula em disciplinas isoladas/eletivas.
27 - impressão pelo Portal dos Professores dos Diários de Classe definitivos.

Abril
09 – data final para alunos cancelarem disciplinas.
09 – data final para alunos com matrícula pedirem trancamento do curso.

Maio
29 - data final para coordenações lançarem as equivalências de disciplinas do 1º semestre.
11 a 29 – definição da oferta de disciplinas para o 2º semestre.
11 a 15 – Semana Acadêmica de História. 
01 a 19 - cadastro dos professores nas disciplinas pelo Departamento.

Junho
12 - data final para entrega das Atividades Formativas.
12 - orientadores informam à Coordenação os estudantes que defenderão Monografia no 1º 
semestre de 2020.
17 – início do período para inserção de notas no Portal do Professor.
22/06 a 04/07 - exames de aproveitamento.
17 - reunião ordinária do Colegiado do Curso de História.
19 - data final para a entrega das 2 (duas) cópias impressas do resumo da Monografia, até às 
17h30min, na Secretaria da Coordenação do Curso de História.
27 - último dia letivo do primeiro semestre.
29 - data final para divulgação dos resultados da avaliação das Atividades Formativas.
28/06 a 05/07 – período de Estudos para os Exames Finais.
30 – data final para envio dos programas das disciplinas (Ficha 2) pelos professores.

Julho
02 e 03 – Bancas de Defesa de Monografias
06 a 11 - Exames finais. 
06 a 19 - matrículas para o 2º semestre. 
07 - data final para lançamento de notas pelos professores
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15 - data final para lançamento das horas formativas.
25 e 26 – reuniões de Planejamento do 2º semestre por período. 
27 - primeiro dia letivo do segundo semestre.
31 – data final de trancamento de curso pelos alunos.

Agosto
27 a 30 – Feira de Cursos e Profissões.

Setembro
11 – data final de cancelamento de disciplinas pelos alunos.
16 – reunião ordinária do Colegiado do Curso de História.

Outubro
20 a 22 - Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Novembro
13- data final para entrega das Atividades Formativas. 
13- orientadores informam à Coordenação os estudantes que defenderão Monografia no 2º 
semestre de 2020.
18 – reunião ordinária do Colegiado do Curso de História.
23 - início do período para inserção de notas no Portal do Professor.
20 – data final para a entrega das 2 (dois) cópias impressas do resumo da Monografia, até às 
17h30min, na Secretaria da Coordenação do Curso de História.
30 – último dia letivo do 2º semestre.

Dezembro 
01 a 06 – período de Estudos para os Exames Finais.
3 e 4 – Bancas de Defesa das Monografias. 
05 – data final para envio dos programas das disciplinas (Ficha 2) pelos professores.
07 a 12 – Exames Finais.
23 – data final para divulgação dos resultados da avaliação das Atividades Formativas.
30 - data final para lançamento de notas pelos professores e das horas formativas.

Calendário aprovado em reunião do Colegiado do Curso de História, realizada em 20/11/2019, 
em concordância com a Resolução 24/19-CEPE.
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