
 
 

 

A UniNorte divulga o seu calendário acadêmico para o ano de 2017. Algumas 
datas estão sujeitas a mudanças durante o ano. 

Confira abaixo. 

  

JANEIRO 

03 – Início da solicitação de reopção de curso matriculados em 2017.1; 

03 – Início do período de solicitação de aproveitamento e equivalência de 
estudo (via sicanet); 

04 – Início do período de matrícula de dependência e suplementação; 

09 – Término do período de renovação sem juros e multa; 

13 – Ajuste/Confirmação de matrícula; 

18 – Término das férias dos docentes/coordenadores; 

18 – Retorno dos Coordenadores; 

23 –  Retorno de professores; 

23/jan a 10/fev – Planejamento Acadêmico; 

 

 



 
 

FEVEREIRO 

10 – Término do período de renovação do semestre 2017/1; 

10 – Término do período de matrícula de dependência e suplementação; 

10 – Término do período para solicitação de vagas para alunos portadores de 
diploma e transferência; 

13 – Início das aulas; 

13– Início de solicitação de troca de turma/ turno (período regular, 
dependência/ suplementação); 

13 – Início do período para convalidar as atividades complementares na 
coordenação de curso para os alunos; 

24 – Término de solicitação de troca de turma/turno (período regular, 
dependência/suplementação); 

24 – Término do período de reopção de curso; 

27 – Planejamento Acadêmico; 

28 – Feriado: Carnaval; 

 

MARÇO 

01 – Planejamento Acadêmico; 

10 – Término do período de solicitação de aproveitamento de 
estudo/equivalência; 

 

ABRIL 

13 – Planejamento Acadêmico; 

14 – Feriado: Sexta-feira Santa; 

17 – Início das aulas do Bloco 2; 

17 a 20 – 1ª Avaliação de Rendimento Escolar - 1ª ARE; 

21 – Feriado: Tiradentes; 



 
 

25 – Prazo para pagamento de prova de 2ª chamada da 1ª ARE; 

29 - Realização da prova de 2ª chamada da 1ª ARE; 

 

MAIO 

01 – Feriado: Dia do Trabalhador; 

02 – 1ª Avaliação de Rendimento Escolar - 1ª ARE - Bloco 2; 

05 - Prazo final para pagamento de prova de 2º chamada da 1ª ARE - Bloco 2; 

06 - Lançamento das notas da 1ª Avaliação de Rendimento Escolar - 1ª ARE; 

08 – Início do período para solicitação de vagas para alunos portadores de 
diplomas e transferências para 2017.2; 

08 – Início da solicitação de retorno a IES para 2017.2; 

08 – Realização da prova de 2º chamada da 1ª ARE - Bloco 2; 

09 – Lançamento das notas 1ª Avaliação de Rendimento Escolar – 2ª ARE - 
Bloco 2; 

10 - Prazo final para solicitação para revisão e/ou alteração de nota – 1ª ARE; 

 

JUNHO 

15 – Feriado: Corpus Christi; 

15 – Início da renovação do semestre 2017.2; 

16 – Planejamento Acadêmico; 

19 a 21 – 2ª Avaliação de Rendimento Escolar – 2ª ARE; 

21 - 2ª Avaliação de Rendimento Escolar - 1ª ARE - Bloco 2; 

23 – Término do período para convalidar as atividades complementares na 
coordenação de curso para os alunos finalistas de 2017.1; 

23 - Prazo final para pagamento de prova de 2º chamada da 2º ARE e Bloco 2; 

26 – Realização da prova de 2º chamada da 2º ARE; 



 
 

27 – Realização da prova de 2º chamada da 2º ARE - Bloco 2; 

27 – Lançamento das notas da 2ª Avaliação de Rendimento Escolar – 2ª ARE e 
Bloco 2; 

29 – Prazo final para solicitação para revisão e/ou alteração de nota – 2ª ARE 
(2017/1); 

30 – Término das Aulas do 1º semestre de 2017 e Bloco 2; 

 

JULHO 

01 a 04 – Exame final (2017/1) e Bloco 2; 

05 – Lançamento das notas do Exame Final (2017/1) e Bloco 2; 

05 - Início da solicitação de reopção de curso; 

05 – Início do período de solicitação de aproveitamento e equivalência de 
estudo (Sicanet); 

07 - Prazo final para solicitação para revisão e/ou alteração de nota – Exame 
Final (2017/1); 

10 a 28 – Planejamento Acadêmico; 

10 – Término do período de renovação sem juros e multa do semestre 2017.2; 

10 - Vencimento do boleto do mês de julho 

11 – Início do período de matrícula de dependência e suplementação; 

14– Ajuste/Confirmação de matrícula; 

28 – Término do período de renovação do semestre 2017.2; 

28 – Término do período de matrícula de dependência e suplementação; 

29 – Término do período para solicitação de vagas para alunos portadores de 
diploma e transferência; 

31 – Início de solicitação de troca de turma/ turno (período regular, 
dependência/ suplementação); 

 

 



 
 

AGOSTO 

01 – Início do período letivo de 2017.2; 

01 – Início do período para convalidar as atividades complementares na 
coordenação de curso para os alunos; 

04 – Término de solicitação de troca de turma/ turno (período regular, 
dependência/ suplementação); 

04 – Término do período de solicitação de aproveitamento de 
estudo/equivalência; 

04 – Término da solicitação de reopção de curso; 

8 - Vencimento do boleto do mês de agosto 

 

SETEMBRO 

05 – Feriado: Elevação do Amazonas a categoria de Província; 

06 – Planejamento Acadêmico; 

07 – Feriado: Independência do Brasil; 

12 - Vencimento do boleto do mês de setembro 

 

OUTUBRO 

 

02 a 06 – 1ª Avaliação de Rendimento Escolar – 1ª ARE; 

09 – Prazo final para pagamento de prova de 2º chamada da 1º ARE; 

09 - Vencimento do boleto do mês de outubro; 

10 e 11 – Realização da prova de 2º chamada da 1º ARE; 

12 – Feriado: Nossa Senhora Aparecida; 

13 – Dia do Professor; 

16 - Lançamento das notas da 1ª Avaliação de Rendimento Escolar – 1ª ARE; 



 
 

24 – Feriado: Aniversário de Manaus – 348 anos; 

27 – Prazo final para solicitação para revisão e/ou alteração de nota – 1ª ARE. 

 

NOVEMBRO 

02 – Feriado: Finados; 

09 - Vencimento do boleto do mês de novembro; 

13 a 22 - 2ª Avaliação de Rendimento Escolar – 2ª ARE; 

15 – Feriado: Proclamação da República; 

20 – Feriado: Consciência Negra; 

23 - Prazo final para pagamento de prova de 2ª chamada da 2ª ARE; 

25 - Realização da prova de 2ª chamada da 2ª ARE; 

27 - Lançamento das notas da 2ª Avaliação de Rendimento Escolas - 2ª ARE; 

29 - Prazo final para solicitação para revisão e/ou alteração de nota - 2ª ARE; 

 

DEZEMBRO 

01 - Término do período para convalidar as atividades complementares na 
coordenação de curso para os alunos finalistas de 2017/2; 

05 - Término das Aulas do 2º Semestre de 2017; 

05 a 11 - Exame Final (2017/2); 

08 – Feriado: Nossa Senhora da Conceição; 

11 - Vencimento do boleto do mês de dezembro; 

12 - Lançamento das Notas do Exame Final (2017/2); 

14 - Prazo final para solicitação para revisão e/ou alteração de nota – Exame 
Final; 

16 - Check-list 2017/2; 

18 – Início de férias coordenadores e professores. 



 
 
 


