
CALENDÁRIO

2021.1
OFERTA de recuperação

05 de janeiro a 01 de fevereiro

Divulgação do 
Processo de Recuperação de Disciplinas
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17 a 22 de maio

Realização da Prova online

Os componentes curriculares: TCC, Laboratório 
Vir- tual, Estágios Supervisionados, Práticas 
Interdisciplinares I, II e III, Projetos Integradores I, II 
e III, Pesquisa em Serviço Social III e Elaboração e 
Ava- liação de Projetos possuem calendário 
diferenciado postado no AVA
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21 de junho
Realização da Prova Final

23 de junho
Publicação da Nota (Prova Final)

08 de julho
Data limite para entrada com processo de revisão de 
nota e frequência. 

30 dias corridos a contar do dia da publicação da 
nota previsto neste cronograma. Após essa data o dis-
cente não poderá mais dar entrada em processo de 
revisão de nota conforme regulamento do Processo de 
Recuperação de Disciplinas.
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08 a 10 de junho 
Período de aceite da nota no sistema

Solicitação de 2ª Chamada no Magister Portal de 
Serviço 

07 de junho 
Realização de 2ª Chamada

08 de junho
Publicação das Notas

11 de junho
Publicação das Notas (2ª Chamada)

08 a 15 de junho
Período para entrada com processo de revisão de prova.

Oito dias corridos a contar do dia da publicação da nota 
previsto neste cronograma, ou seja, o período de aceite 
da nota. Após essa data o discente não poderá mais dar 
entrada em processo de revisão de prova conforme   
regulamento do Processo de Recuperação de Disciplinas.

24 a 28 de maio

M
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até o dia 22 de maio
Postagem da Produção da Aprendizagem Significativa 
(PAS)PA

S

09 de fevereiro a 22 de março

Período de Solicitação de Disciplinas de Recuperação

08 de março

Disponibilização do Ambiente Virtual de Aprendiza-
gem (AVA) para estudo e desenvolvimento das 
atividades.

08 de março a 10 de maio

Estudo e desenvolvimento das atividades referentes 
aos temas da(s) disciplina(s) no AVA e Período de 
Interação com seu Professor no AVA.

FE
V/

M
AR

/A
BR


