CALENDÁRIO ACADÊMICO – 2020.1
CST GESTÃO HOSPITALAR/
6º Período

01 - Confraternização universal
11 - Prova Final do 5º período
31 - Matricula dos Alunos GH-UAB

01 a 08 - Matrícula dos alunos GH/UAB
10 a 14 - Ajustes das matriculas na coordenação GH/UAB
17 a 21 - Ajustes da Plataforma Moodle e disposição do ambiente para os docentes
24 a 26: Recesso de carnaval
27 e 28 – Planejamento das atividades pedagógicas
29 - Início das atividades letivas - Aula inaugural/presencial do 6º período e abertura das
disciplinas no Moodle

13 - Prazo final para os docentes entregarem à Coordenação GH/UAB:
a) matriz da atividade de reavaliação online;
b) matrizes das atividades avaliativas presenciais: NUP-2 e Final.
14 – Encerramento da Atividade I
28 - Encerramento da Atividade II.

04 - Encerramento da Atividade III
09 - Quinta-feira Santa (Ponto Facultativo Estadual)
10 - Sexta-feira Santa (Feriado Nacional)
11 - Prazo para a publicação, no Moodle, com apenas o registro do
nº de matricula do aluno, da nota da NUP-1
18 - Aplicação da atividade avaliativa presencial - NUP-2
21 - Tiradentes (Feriado Nacional)
25 - Prazo para a publicação, no Moodle, com apenas o registro do
nº de matricula do aluno, da nota da NUP-2

“Todo conhecimento começa com o sonho.
O sonho nada mais é que a aventura pelo mar desconhecido, em busca da terra
sonhada. Mas sonhar é coisa que não se ensina, brota das profundezas do corpo, como
a alegria brota das profundezas da terra. Como mestre, só posso, então, lhe dizer uma
coisa: conte-me os seus sonhos para que sonhemos juntos”.
Equipe Gestão Hospitalar Uncisal UAB
01 - Dia do Trabalho (Feriado Nacional)
02 - Aniversário 52 anos UNCISAL
02 - Aplicação da Atividade de Reavaliação Online
09 - Aplicação da Prova Final Presencial
30 - Apresentação dos Projetos de Pesquisa.

11 - Corpus Christi (Feriado Nacional)
24 - São João (Feriado Estadual)
29 - Aniversário da morte de Floriano Peixoto (Feriado Estadual)
29 - São Pedro (Feriado Estadual)

IMPORTANTE : Por se tratar do último semestre, serão necessários outros encontros presenciais, para que
as ações que compõem essa última etapa do processo acadêmico sejam discutidas e decididas
coletivamente, com todos os envolvidos, principalmente os discentes.
Desse modo, solicitamos que possam reservar em suas agendas os dias 14, 21 e 28/03/2020, pois,
possivelmente haverá atividade presencial nos polos nas referidas datas. Até o dia 10/03/2020, essas
datas serão confirmadas ou alteradas para um outro período.

