
CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ  

EDITAL/COORD. DIREITO Nº 01/2018 
 
 

A Coordenadora do Curso de Direito, da Área das Ciências Socialmente Aplicáveis, do Centro 
Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, no uso de suas atribuições e na forma 
do regimento e Estatuto da Universidade, torna público a homologação do cronograma 
complementar de atividades do curso, para o primeiro semestre letivo de 2018. 
 
 

Art. 1º. Para fins deste edital, fica estabelecido o seguinte cronograma de atividades do Curso de Direito, no primeiro 
semestre letivo de 2018, a ser observado:          

     
CRONOGRAMA COMPLEMENTAR DE ATIVIDADES 1/2018 

FEVEREIRO 

05 a 07 FÓRUM ACADÊMICO 

14  Nivelamento de Calouros 

15 Início das aulas calouros e veteranos 

23 
Data limite para solicitação de equivalência; exclusão e/ou inclusão de disciplinas, complementação em 
disciplinas, exame de suficiência, estudos dirigidos, disciplinas isoladas e trancamento de matrícula. (último dia 
para desistir de apresentar o TC neste semestre /orientação e apresentação de TC) 

26/02 a 
09/03 Prazo improrrogável para entrega do TERMO DE ACORDO de Orientação do Trabalho de Curso (TC) 

28 Recepção de calouros (Parque Universitário) 

MARÇO 

21 Prova Unificada das Práticas Forenses I, II, III e IV. 

 
Viagem acadêmicos 9a. Fase (FLORIANÓPOLIS) Disciplina de PRÁTICA FORENSE III (data a definir) 

ABRIL 

01/04 a 
30/06 Período para entrega dos certificados de ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

04 Capacitação de líderes de turma 

30 Último dia para os concluintes do 1º semestre de 2017 requerem, via protocolo acadêmico, Colação de Grau 

 Viagem acadêmicos 9a. Fase (FLORIANÓPOLIS) Disciplina de PRÁTICA FORENSE III (data a definir) 

MAIO 

02 a 15 
Prazo improrrogável para a entrega do TERMO DE APTIDÃO, juntamente com uma via impressa do TC e o CD ou 
DVD salvo em Word e PDF)  

02 a 25 Atividades de Avaliação Institucional 
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21 a 23 VIII Congresso Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNIDAVI - CIEPE 

JUNHO 

05 a 25 Apresentação e defesa dos Trabalhos de Curso perante as Bancas 

14 Prazo limite para entrega na secretaria do NPJ das atividades de Prática Forense I, II, III e IV  

30 Último dia letivo do 1º semestre 

                                                                                   JULHO 

02 e 03 
Período para requerer retorno do trancamento de matrícula e Período de solicitação de vaga para o 2º 
semestre/2017 (transferências internas e externas) 

03 
Data limite para digitação de todas as notas e frequências referentes ao 1º semestre e entrega dos Diários de 
Classe na Secretaria 

06 a 08 
1ª Etapa -  Renovação online da matrícula para o 2º semestre/2017 com escolha das disciplinas do seu curso para 
a fase seguinte.  
A efetivação da matrícula dar-se-á com o pagamento da fatura e eventuais débitos anteriores. 

09/07 a 
08/08 

Período para requerer equivalência, complementação em disciplinas, exame de suficiência, estudos dirigidos, 
disciplinas isoladas e trancamento de matrícula. 

11 a 13  
2ª Etapa – Escolha das disciplinas online para o 2º semestre/2017 de outras fases do seu curso e de disciplinas de 
outros cursos equivalentes ao seu curso.  
A efetivação da matrícula dar-se-á com o pagamento da fatura e eventuais débitos anteriores. 

23 a 25 Formação Docente 

24 e 25  Nivelamento de calouros 

26 Início das aulas em regime regular para calouros e veteranos. 
 

 

    Rio do Sul, 09 de fevereiro de 2018. 

 

CHEILA DA SILVA DOS PASSOS CARNEIRO 

Coordenadora do Curso de Direito UNIDAVI 


