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O semestre inicia-se e, além de boas-vindas,
gostaríamos de cumprimentar cada aluno,
cada docente, cada funcionário, informando
que reservamos a cada um de vocês um
semestre de inovações, novos conhecimentos e conquistas. O Centro de Ensino Superior
de Palmas - CESUP, acolhe a todos, neste
início de atividades, primando pela formação
acadêmica de qualidade de seus discentes,
pela valorização proﬁssional de seus docentes, pela qualidade de serviços prestados por
nossos colaboradores. Seja bem-vindo e faça
parte desta trajetória de sucesso!
Prof. Rodrigo Aparecido Justino
Diretor
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08 à 10 – Encontro Acadêmico (Professores e Dirigentes)
13 – Início do semestre letivo 2018.2
- Arquitetura e Urbanismo
- Enfermagem
- Engenharia Civil
25 – Reposição para as turmas do dia de sexta feira
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01 – Prazo ﬁnal para solicitações de: - transferência externa;
- vaga para graduado (Portador de Diploma);
- aproveitamento de estudos (revisão);
- trancamento de matrícula;
- reabertura de matrícula (alunos em situação de matrícula
trancada, dentro do prazo estabelecido pelo Regimento Interno);
- disciplinas de adaptação e dependência;
- transferência de turno/turma/Unidade;
- transferência de curso;
- enquadramento em regime especial.
07 – Dia da Independência do Brasil (Feriado)
08 – Dia de Nossa Senhora de Natividade - Recesso acadêmico / administrativo
10 – Último dia para matrículas (transferências, graduados,
reaberturas e calouros). .
11 e 12 – JORNADA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM
15 – REPOSIÇÃO DE AULA
29 – REPOSIÇÃO DE AULA
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05 – Feriado estadual
06 – Recesso administrativo / acadêmico
12 – Nossa Senhora de Aparecida (feriado).
13 e 15 – Recesso acadêmico / administrativo (Dia do Professor).
08 À 11 – PERÍODO DE PROVAS (1º BIMESTRE)
19 – PROVA PARA AS DISCIPLINAS DE SEXTA FEIRA
16 - Início do 2º bimestre do 2º semestre de 2018
25 à 31 – período entrega de relatórios e pautas (1º bimestre)
27 – REPOSIÇÃO DE AULA
30 e 31 - JORNADA ACADÊMICA DE ARQUITETURA E URBANISMO
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01 à 08 - Período para a solicitação de revisão / retiﬁcação de
registro de notas e faltas (1º bimestre 2018/2).
02 – Dia de Finados (feriado).
03 – Recesso administrativo / acadêmico
10 – REPOSIÇÃO DE AULA
15 – Proclamação da República (feriado).
20 E 21 – JORNADA ACADÊMICA DE ENGENHARIA CIVIL
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29(nov) a 05 – PERÍODO DE PROVAS (2º BIMESTRE) 07 a
10 – Período para a solicitação de revisão / retiﬁcação de
registro de notas e faltas (2º bimestre 2018/2).
10 - Início da solicitação de:
- transferência externa;
- vaga para graduado (Portador de Diploma);
- aproveitamento de estudos;
- reabertura de matrícula (alunos em situação de matrícula
trancada, dentro do prazo estabelecido pelo Regimento Interno).
11 a 12 - Período para a entrega dos relatórios de notas/faltas
(2º bimestre)
13 à 19 – Avaliações substitutivas
19 à 20 - Entrega dos relatórios de notas/faltas (substitutiva).
20 à 21 – Período para a solicitação de revisão / retiﬁcação de
registro de notas e faltas (substitutiva- 2018/2), conforme.
22 - Término do 2º semestre de 2018.
25 – Natal

13 unidades de ensino superior no Brasil.

Faculdade

CESUP
A melhor Faculdade
de Palmas, na avaliação
do MEC.

www.cesup.edu.br
4020-7525
@Cesupfaculdade
@Cesupfaculdade
/FaculdadeCesup

