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Datas Tipo de evento Atividades

01/01/2023 Feriado Feriado: Confraternização Universal.

19/12/2022 a 17/01/2023 Recesso Corpo Docente Recesso do corpo docente

06/01/2023 Renovação de Matrícula 
Vencimento da matricula do aluno veterano para o semestre 
letivo de Janeiro a Junho/2023.

06/01/2023 Vencimento da Parcela Vencimento da parcela regular de Janeiro/2023.

16/01/2023 Aproveitamento de Estudos
Início do período para aluno requerer aproveitamento de 
estudos para as disciplinas a serem cursadas, referente a 2023-

01, via Portal.

16/01/2023 Requerimento de Transferência
Início do período para o aluno requerer transferência interna de 
curso, polo, turma, referente a  2023-01, via Portal.

16/01/2023
Requerimento de Transferência 

de Modalidade

Início do período para aluno requerer transferência de 
modalidade de curso do EAD para o Presencial, para o 1º 

semestre letivo de 2023, via Portal. Registra-se que o aluno 
poderá requerer somente uma vez a mudança de modalidade 
no semestre letivo, via Portal.

16/01/2023
Eletivas, Dependência e 

Adaptação

Início do período para o aluno requer inscrição para cursar 
disciplina eletiva e disciplinas em regime de dependência e 
adaptação,  referente a 2023-01, via Portal.

18/01/2023 a 31/01/2023 Planejamento Acadêmico Planejamento Acadêmico

25/01/2023 Feriado Feriado: Aniversário de cidade de São Paulo
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01/02/2023 Início das aulas
Início das aulas do 1º período letivo de 2023, alunos 
Calouros e Veteranos 

07/02/2023 Vencimento da Parcela Vencimento da parcela regular de Fevereiro/2023.

14/02/2023
Colação de Grau - Para alunos 

ausentes na colação de grau oficial

Colação de Grau para alunos ausentes na colação de grau oficial, 
com protocolo aberto no período de 01/12/2022 a 31/12/2022, 
exceto alunos da colação de grau do período letivo, conforme 
calendário específico.

18/02/2023 a 22/02/2023 Recesso Escolar Recesso Escolar: Carnaval

23/02/2023 Eletivas, Dependência e Adaptação
Último dia do período para o aluno requerer inscrição para 
cursar disciplina eletiva e disciplinas em regime de 
dependência e adaptação, referente a 2023-01, via Portal.

24/02/2023
Pagamento da inscrição de 
dependência e adaptação

Prazo final para o pagamento das inscrições de dependência 
e adaptação, referente a 2023-01,  o não pagamento da 1º 
parcela resultará no cancelamento da inscrição 
automaticamente, via portal.

27/02/2023 - 28/02/2023
Cancelamento de Inscrição de 

Eletiva.
Período para o aluno requerer cancelamento da inscrição 
para cursar disciplina eletiva, referente a 2023-01, via Portal.

28/02/2023 Requerimento de Transferência
Último dia do período para o aluno requerer transferência 
interna de curso, polo, turma, referente a 2023-01, via Portal.

28/02/2023
Requerimento de Transferência de 

Modalidade

Último dia do período para aluno requerer aproveitamento 
de estudos para as disciplinas a serem cursadas ,referente a 
2023-01, via Portal.

28/02/2023 Aproveitamento de Estudos
Último dia do período para aluno requerer aproveitamento 
de estudos para as disciplinas a serem cursadas, referente a 
2023-01, via Portal.

28/02/2023
Cancelamento de Inscrição de 

Dependência e Adaptação

Último dia do período para o aluno requerer cancelamento para 
cursar disciplina de depêndencia ou adaptação, referente a 
2023-01,  para alunos inscritos que realizaram o pagamento da 
primeira parcela, exceto aluno retido, via Portal.
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07/03/2023 Vencimento da Parcela Vencimento da parcela regular do mês de Março/2023.

06/03/2023 Liberação de Acesso
Liberação de acesso das disciplinas eletivas e adaptações 
para alunos que realizaram  o pagamento da primeira 
parcela, referente a 2023-01, via Portal Unisa.

09/03/2023 - 18/03/2023
Agendamento de Avaliação Global -

AVG

Período para agendamento de Avaliação Global - AVG, das 
disciplinas regulares, eletivas, dependência e adaptação 
cursadas em 2023-01, no  portal do aluno.

14/03/2023
Colação de Grau - Para alunos 

ausentes na colação de grau oficial

Colação de Grau para alunos ausentes na colação de grau 
oficial,com protocolo aberto no período de 01/01/2023 a 
31/01/2023, exceto alunos da colação de grau do período 
letivo, conforme calendário específico.

29/03/2023 - 12/04/2023
Avaliação Disciplinas Regulares -

AVG

Período de Avaliação Global - AVG, do período de 2023/01, 
das disciplinas regulares, eletivas, dependência e adaptação, 
datas de provas, conforme agendamento realizado pelo 
aluno no Portal do Aluno.

03/04/2023 - 06/04/2023 Avaliação Integrada - AVI
Período de Avaliação Integrada- AVI, do período de 2023/01, 
das disciplinas regulares.

07/04 e 08/04/2023 Feriado e Recesso Escolar Feriado: Paixão de Cristo e Recesso Escolar.

01/04/2023 Aproveitamento de Estudos
Início do período para aluno requerer aproveitamento de 
estudo para as disciplinas a serem cursadas, referente a 
2023-02, via Portal.

01/04/2023 Requerimento de Transferência
Início do período para o aluno requerer transferência interna 
de curso, polo, turma,  referente a 2023-02, via Portal.

01/04/2023 Eletivas, Dependência e Adaptação
Início do período para o aluno requerer inscrição para cursar 
disciplinas eletiva e disciplinas em regime de dependência e 
adaptação,  referente a 2023-02, via Portal, exceto aluno retido

10/04/2023 Vencimento da Parcela Vencimento da parcela regular do mês de Abril/2023.
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10/04/2023 Renovação de Matrícula 
Vencimento da matricula do aluno veterano para o semestre 
letivo de Abril a Setembro/2023

17/04/2023 Início das aulas
Início das aulas do 2º período letivo de 2023, alunos 
Calouros e Veteranos

18/04/2023
Colação de Grau - Para alunos 

ausentes na colação de grau oficial

Colação de Grau para alunos ausentes na colação de grau oficial, 
com protocolo aberto no período de 01/02/2023 a 
28/02/2023,exceto alunos da colação de grau do período letivo, 
conforme calendário específico.

21/04/2023 - 23/04/2023 Feriado e Recesso Escolar Feriado: Tiradentes e Recesso Escolar.

20/04/2023 Eletivas, Dependência e Adaptação
Início do período para o aluno requerer inscrição para cursar 
disciplinas eletivas e disciplinas em regime de dependência e 
adaptação,  referente a 2023-02, via Portal, aluno retido.

01/05/2023 Feriado Feriado: Dia do Trabalho.

08/05/2023 Vencimento da Parcela Vencimento da parcela regular do mês de Maio/2023.

10/05/2023 Eletivas, Dependência e Adaptação
Último dia do período para o aluno requerer inscrição para cursar 
disciplina eletiva e disciplinas em regime de dependência e 
adaptação,  referente a 2023-02, via Portal.

11/05/2023
Pagamento da inscrição de 
dependência e adaptação

Prazo final para o pagamento das inscrições de dependência e 
adaptação referente a 2023-02, o não pagamento da 1º parcela 
resultará no cancelamento da inscrição automaticamente, via portal.

12/05/2023 e 13/05/2023
Cancelamento de Inscrição de 

Eletiva.
Período para o aluno requerer cancelamento da inscrição 
para cursar disciplina eletiva, referente a 2023-02, via Portal.

14/05/2023 Requerimento de Transferência
Último dia do período para o aluno requerer transferência 
interna de curso, polo, turma,  referente a 2023-02, via Portal.

14/05/2023 Aproveitamento de Estudos
Último dia do período para aluno requerer aproveitamento 
de estudos para as disciplinas a serem cursadas, referente a 
2023-02, via Portal.
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14/05/2023
Cancelamento de Inscrição de 

Dependência e Adaptação

Último dia do período para o aluno requerer cancelamento 
para cursar disciplina de  dependência ou adaptação, 
referente a 2023-02, para alunos inscritos que realizaram o 
pagamento da parcela, exceto aluno retido, via Portal.

16/05/2023
Colação de Grau - Para alunos 

ausentes na colação de grau oficial

Colação de Grau para alunos ausentes na colação de grau 
oficial, com protocolo aberto no período de 01/03/2023 a 
31/03/2023, exceto alunos da colação de grau do período 
letivo, conforme calendário específico.

22/05/2023 Liberação de Acesso
Liberação de acesso das disciplinas eletivas e adaptações, 
referente a 2023-02, para alunos que realizaram a inscrição, 
via Portal Unisa.

23/05/2023 à 01/06/2023
Agendamento de Avaliação Global -

AVG

Período para agendamento de Avaliação Global - AVG, das 
disciplinas regulares, eletivas, dependência e adaptação cursadas 
em 2023-02,  no  portal do aluno.

07/06/2023 Vencimento da Parcela Vencimento da parcela regular de Junho/2023.

15/06/2023
Colação de Grau - Para alunos 

ausentes na colação de grau oficial

Colação de Grau para alunos ausentes na colação de grau 
oficial, com protocolo aberto no período de 01/04 a 
30/04/2023, exceto alunos da colação de grau do período 
letivo, conforme calendário específico.

08/06/2023 a 10/06/2023 Feriado e Recesso Escolar Feriado e Recesso Escolar:  Corpus Christi

12/06/2023 - 26/06/2023
Avaliação Disciplinas Regulares -

AVG

Período de Avaliação Global - AVG referente a 2023/02, das 
disciplinas regulares, eletivas, dependência e adaptação, 
datas de provas, conforme agendamento realizado pelo 
aluno no Portal do Aluno.

19/06/2023 - 22/06/2023 Avaliação Integrada - AVI
Período de Avaliação Integrada- AVI, do período de 2023/02, 
das disciplinas regulares.
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07/07/2023 Vencimento da Parcela Vencimento da parcela regular de Julho/2023.

07/07/2023 Renovação de Matrícula 
Vencimento da matricula do aluno veterano para o semestre 
letivo de Julho a Dezembro 2023. 

09/07/2023 Feriado Feriado: Revolução Constitucionalista 

11/07/2023
Colação de Grau - Para alunos 

ausentes na colação de grau oficial

Colação de Grau para alunos ausentes na colação de grau 
oficial, com protocolo aberto no período de 01/05 a 
31/05/2023, exceto alunos da colação de grau do período 
letivo, conforme calendário específico.

17/07/2023 Aproveitamento de Estudos
Início do período para aluno requerer aproveitamento de 
estudos para as disciplinas a serem cursadas,  referente a 
2023-03, via Portal.

17/07/2023 Requerimento de Transferência
Início do período para o aluno requerer transferência interna 
de curso, polo, turma,  referente a 2023-03, via Portal.

17/07/2023
Requerimento de Transferência de 

Modalidade

Início do  período para aluno requerer transferência de 
modalidade de curso do EAD para o Presencial, para o 2º 

semestre letivo de 2023, via Portal. Registra-se que o aluno 
poderá requerer somente uma vez a mudança de 
modalidade no semestre letivo, via Portal.

17/07/2023 Eletivas, Dependência e Adaptação
Início do período para aluno requerer inscrição para cursar 
disciplina eletiva e disciplinas em regime de dependência e 
adaptação,  referente a 2023-03, via Portal.

01/08/2023 Início das aulas
Inicio das aulas do 3º período letivo de 2023, alunos Calouros e 
Veteranos

07/08/2023 Vencimento da Parcela Vencimento da parcela regular do Agosto/2023.

15/08/2023
Colação de Grau - Para alunos 

ausentes na colação de grau oficial

Colação de Grau para alunos ausentes na colação de grau oficial, 
com protocolo aberto no período de 01/06 a 30/06/2023, exceto 
alunos da colação de grau da turma, conforme calendário 
específico.
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16/08/2023 Eletivas, Dependência e Adaptação
Último dia do período para o aluno requerer inscrição para 
cursar disciplina eletiva e disciplinas em regime de 
dependência e adaptação,  referente a 2023-03, via portal.

17/08/2023
Pagamento da inscrição de 
dependência e adaptação

Prazo final para o pagamento das inscrições de dependência 
e adaptação referente a 2023-03, o não pagamento da 1º 
parcela resultará no cancelamento da inscrição 
automaticamente, via portal.

20/08/2023 Requerimento de Transferência
Último dia do período para o aluno requerer transferência 
interna de curso, polo, turma,  referente a 2023-03, via Portal.

20/08/2023
Requerimento de Transferência de 

Modalidade

Último dia do  período para aluno requerer transferência de 
modalidade de curso do EAD para o Presencial, para o 2º 

semestre letivo de 2023, via Portal. Registra-se que o aluno 
poderá requerer somente uma vez a mudança de 
modalidade no semestre letivo, via Portal.

20/08/2023 Aproveitamento de Estudos
Último dia do período para o aluno requerer aproveitamento 
de estudos para as disciplinas a serem cursadas,  referente a 
2023-03, via Portal

18/08/2023 - 20/08/2023
Cancelamento de Inscrição de 

Eletiva.
Período para o aluno requerer cancelamento da inscrição 
para cursar disciplina eletiva,  referente a 2023-03, via Portal.

20/08/2023
Cancelamento de Inscrição de 

Dependência e Adaptação

Último dia do período para  aluno requerer cancelamento 
para cursar disciplina de dependência ou adaptação, 
referente a 2023-03, para alunos inscritos que realizam o 
pagamento da parcela, exceto aluno retido, via Portal.

28/08/2023 Liberação de Acesso
Liberação de acesso das disciplinas eletivas e adaptações, 
referente a 2023-03, para alunos que realizaram a inscrição, 
via Portal Unisa.
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01/09/2023 - 10/09/2023
Agendamento de Avaliação Global -

AVG

Período para agendamento de Avaliação Global - AVG, das 
disciplinas regulares, eletivas, dependência e adaptação, 
cursadas em 2023-03, no  portal do aluno.

07/09/2023 a 09/09/2023 Feriado e Recesso Escolar Feriado e Recesso  Escolar: Independência do  Brasil

08/09/2023 Vencimento da Parcela Vencimento da parcela regular do mês de Setembro/2023.

12/09/2023
Colação de Grau - Para alunos 

ausentes na colação de grau oficial

Colação de Grau para alunos ausentes na colação de grau 
oficial, com protocolo aberto no período de 01/07 a 
31/07/2023, exceto alunos da colação de grau do período 
letivo, conforme calendário específico.

19/09/2023 - 04/10/2023
Avaliação Disciplinas Regulares -

AVG

Período de Avaliação Global - AVG, do período de 2023/03, das 
disciplinas regulares e eletivas, datas de provas, conforme 
agendamento realizado pelo aluno no Portal do Aluno.

25/09/2023 - 28/09/2023 Avaliação Integrada - AVI
Período de Avaliação Integrada- AVI, do período de 2023/03, 
das disciplinas regulares.

01/10/2023 Aproveitamento de Estudos
Início do período para aluno requerer aproveitamento de 
estudos para as disciplinas a serem cursadas,  referente a 
2023-04, via Portal.

01/10/2023 Requerimento de Transferência
Início do período para o aluno requerer transferência interna 
de curso, polo, turma,  referente a 2023-04, via Portal.

01/10/2023 Eletivas, Dependência e Adaptação
Início do período para o aluno requerer inscrição para cursar 
disciplinas eletiva e disciplinas em regime de dependência e 
adaptação, referente a 2023-04, via Portal, exceto alunos retidos

06/10/2023 Vencimento da Parcela Vencimento da parcela regular do mês de Outubro/2023.

06/10/2023 Renovação de Matrícula 
Vencimento da matricula do aluno veterano para o semestre 
letivo de Outubro/2023 a Março/2024.

09/10/2023 Início das aulas
Início das aulas do 4º período letivo de 2023, alunos 
Calouros e Veteranos
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12/10/2023 a 15/10/2023 Feriado e Recesso Escolar Feriado e Recesso Escolar: Nossa Senhora Aparecida

02/10/2023 à 13/11/2023 CPA
Período para preenchimento do questionário de avaliação 
Institucional, Portal do Aluno.

11/10/2023 Eletivas, Dependência e Adaptação
Início do período para o aluno requerer inscrição para cursar 
disciplinas eletiva e disciplinas em regime de dependência e 
adaptação, referente a 2023-04, via Portal, alunos retidos.

17/10/2023
Colação de Grau - Para alunos 

ausentes na colação de grau oficial

Colação de grau Individual, para alunos concluintes  que 
tenham aberto processo de 01/08 a 31/08/2023, exceto 
alunos da colação de grau do período letivo, conforme 
calendário específico.

25/10/2023 Eletivas, Dependência e Adaptação
Último dia do período para o aluno requerer inscrição para 
cursar disciplina eletiva e disciplinas em regime de 
dependência e adaptação, referente a 2023-04, via Portal.

26/10/2023
Pagamento da inscrição de 
dependência e adaptação

Prazo final para o pagamento das inscrições de dependência 
e adaptação referente a 2023-04, o não pagamento da 1º 
parcela resultará no cancelamento da inscrição 
automaticamente, via portal.

29/10/2023 Requerimento de Transferência
Último dia do período para o aluno requerer transferência 
interna de curso, polo, turma, referente a 2023-04, via Portal

29/10/2023 Aproveitamento de Estudos
Último dia do período para aluno requerer aproveitamento 
de estudos para as disciplinas a serem cursadas, referente a 
2023-04, via Portal.

29/10/2023
Cancelamento de Inscrição de 

Dependência e Adaptação

Último dia do período para  aluno requerer cancelamento 
para cursar disciplina de dependência ou adaptação, 
referente a 2023-04, para alunos inscritos que realizam o 
pagamento da parcela, exceto aluno retido, via Portal.

27/10/2023 a 29/10/2023
Cancelamento de Inscrição de 

Eletiva.
Período para o aluno requerer cancelamento da inscrição 
para cursar disciplina eletiva,  referente a 2023-04, via Portal.
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02/11/2023 a 05/11/2023 Feriado e Recesso Escolar Feriado e Recesso Escolar: Finados

08/11/2023 Congresso de Iniciação Cientifica 26º Congresso de Iniciação Cientifica.

09/11/2023 - 18/11/2023
Agendamento de Avaliação Global -

AVG

Período para agendamento de Avaliação Global - AVG, das 
disciplinas regulares, eletivas, dependência e adaptação, 
cursadas em 2023-04, no  portal do aluno.

06/11/2023 Liberação de Acesso
Liberação de acesso das disciplinas eletivas e adaptações, 
referente a 2023-04,  para alunos que realizaram a inscrição, 
via Portal Unisa.

08/11/2023 Vencimento da Parcela Vencimento da parcela regular do mês de Novembro/2023.

15/11/2023 Feriado Feriado: Proclamação da República

16/11/2022
Colação de Grau - Para alunos 

ausentes na colação de grau oficial

Colação de Grau para alunos ausentes na colação de grau 
oficial, com protocolo aberto no período de 01/09 a 
30/09/2023, exceto alunos da colação de grau do período 
letivo, conforme calendário específico.

20/11/2023 Feriado Feriado: Dia Nacional da Consciência Negra

29/11/2023 - 12/12/2023
Avaliação Disciplinas Regulares -

AVG

Período de Avaliação Global - AVG, do período de 2023/04, 
das disciplinas regulares, eletivas, dependência e adaptação, 
datas de provas, conforme agendamento realizado pelo 
aluno no Portal do Aluno.

04/12/2023 - 07/12/2023 Avaliação Integrada - AVI
Período de Avaliação Integrada- AVI, do período de 2023/01, 
das disciplinas regulares.

07/12/2023 Vencimento da Parcela Vencimento da parcela regular do mês de Dezembro/2023.

07/12/2023
Colação de Grau - Para alunos 

ausentes na colação de grau oficial

Colação de Grau para alunos ausentes na colação de grau 
oficial,com protocolo aberto no período de 01/10 a 
30/11/2023, exceto alunos da colação de grau do período 
letivo, conforme calendário específico.

18/12/2023 Recesso Início do recesso do corpo docente
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