
 
                                                                                

Calendário 2019 

JANEIRO 

14-24 Regularização de matrícula e de alteração de matrícula via Portal Acadêmico 

18 Prazo final – solicitação de revisão de notas de 2018 

25 Feriado municipal – Aniversário de São Paulo 

28 Prazo máximo para entrega dos volumes de Dissertação/Tese 

28 Retorno das férias docentes 

31 Resultado das solicitações de revisão de notas do 2º/2018 

31 Data limite para trancamento de matrícula 

FEVEREIRO 

01-04 Matrícula fora de prazo  

15 Prazo final – registro de notas e frequência do 2º/2018 (2º prazo) 

18 Início do semestre letivo  

28 Prazo final – solicitação de revisão de notas do 2º/2018 (2º prazo) 

MARÇO 

02-04 Recesso acadêmico-administrativo - Carnaval 

05 Feriado Nacional - Carnaval 

06 Recesso acadêmico-administrativo – Quarta-feira de Cinzas 

08 Resultado das solicitações de revisão de notas do 2º/2018 (2º prazo) 

22 Direções das Faculdade enviarem à Secretaria Acadêmica os Editais do Processo 
Seletivo para o 2º/2019 

ABRIL 

04 Publicação dos Editais do Processo Seletivo para o 2º/2019 

08-17 Solicitação de reabertura de matrícula, de reintegração e de prorrogação de prazo 
para o 2º/2019 

08-26 Inscrição no processo seletivo para o 2º/2019 

18-20 Recesso acadêmico-administrativo – “Semana Santa” 

26 Direções das Faculdades enviarem à Pró-Reitoria os Planejamentos Acadêmicos do 
2º/2019 

 
 
 
 



MAIO 

01 Feriado Nacional – Dia do Trabalho  

06 Resultados das solicitações de reabertura de matrícula, de reintegração e de 
prorrogação de prazo para o 2º/2019 

13-24 Processo de seleção referente ao processo seletivo para o 2º/2019  

21 Início da matrícula acadêmica obrigatória para o 2º/2019 

28 Coordenadores de Programas entregarem na Secretaria Acadêmica resultado do 
processo seletivo para o 2º/2019 

JUNHO 

03 Prazo final – matrícula acadêmica obrigatória para o 2º/2019 

13 Publicação do resultado do processo seletivo para o 2º/2019 

17-19 Matrícula acadêmica dos candidatos selecionados para o 2º/2019 

20 Feriado Nacional – Corpus Christi 

21-22 Recesso acadêmico-administrativo  

JULHO 

06 Encerramento do 1º semestre letivo 

06 Prazo final – registro de notas e frequência do 1º/2019 

08-22 Férias docentes 

09 Feriado Estadual – Revolução Constitucionalista 

15-24 Regularização de matrícula e de alteração de matrícula via Portal Acadêmico 

31 Data limite para trancamento de matrícula 

AGOSTO 

05 Início do semestre letivo 

09 Prazo final – registro de notas e frequência do 1º/2019 (2º prazo) 

16 Prazo final – solicitação de revisão de notas do 1º/2019 

19 Recesso acadêmico-administrativo – Aniversário da PUC-SP (22/08) 

21 Prazo final para os docentes entregarem resultado das solicitações de revisão de 
notas do 1º/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

SETEMBRO 

18 Direções das Faculdade enviarem à Secretaria Acadêmica os Editais do Processo 
Seletivo para o 1º/2020 

OUTUBRO 

03 Publicação dos Editais do Processo Seletivo para o 1º/2020 

07-18 Solicitação de reabertura de matrícula, de reintegração e de prorrogação de prazo 
para o 1º/2020 

07-25 Inscrição no processo seletivo para o 1º/2020 

11 Direções das Faculdades enviarem à Pró-Reitoria os Planejamentos Acadêmicos do 
1º/2020 

NOVEMBRO 

04 Resultados das solicitações de reabertura de matrícula, reintegração e prorrogação 
de prazo de curso para o 1º/2020 

11-22 Processo de seleção referente ao processo seletivo para o 1º/2020 

12-22 Matrícula acadêmica obrigatória para o 1º/2020 

15 Feriado Nacional – Proclamação da República 

20 Feriado Municipal – Dia da Consciência Negra 

26 Coordenadores de Programas entregarem na Secretaria Acadêmica resultado do 
processo seletivo para o 1º/2020 

DEZEMBRO 

06 Publicação do resultado do processo seletivo para o 1º/2020 

11-13 Matrícula acadêmica dos candidatos selecionados para o 1º/2020 

14 Encerramento do 2º semestre letivo 

16  Prazo final – registro de notas e frequência do 2º/2019 

18 Início do período de férias docentes (término em 23/01) 

23-31 Recesso acadêmico-administrativo 

 


