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UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
 

RESOLUÇÃO Nº 40/2009 
 

Dispõe sobre a aprovação do Calendário 
Acadêmico 2010/1 da Universidade de Cruz 
Alta, 
 ============================ 
O Conselho Universitário, em reunião 
realizada no dia 18 de novembro de 2009, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Estatuto da Universidade de Cruz Alta e pelo 
seu Regimento Interno, 

 
RESOLVE: 

 
Artigo 1º. Aprovar o Calendário Acadêmico 2010/1 da Universidade de Cruz Alta, o 
qual fica assim constituído: 
 
 

Calendário Acadêmico 2010/1 

Dezembro/2009 
 
08 – Último dia para rematrícula com desconto de 5% (cinco por cento) para os 
meses de janeiro e/ou fevereiro 
09 – Início do período de rematrícula com desconto de 3% (três por cento) para os 
meses de janeiro e/ou fevereiro 
19 – Último dia para rematrícula com desconto de 3% (três por cento) para os 
meses de janeiro e/ou fevereiro 
19 – Colação de Grau dos Cursos de Nutrição e Enfermagem 
21 – Início de rematrículas sem desconto e sem acréscimo de taxas e encargos 
financeiros sobre o valor nominal 
21 a 23 e 28 a 30 – Exames finais dos Cursos de Graduação 
24 a 27 – Recesso de NATAL 
31/12/2009 a 03/01/2010 – Recesso de Ano Novo 
 
Dias letivos: 17 (Dezessete) dias* 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
* - referente ao Calendário Acadêmico 2009/2 
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Janeiro 
 
01 – Confraternização Universal 
05 – Último dia de rematrículas sem desconto e sem acréscimos de taxas e encargos 
financeiros sobre o valor nominal 
06 – Início do período de rematrículas com valor da mensalidade sem descontos e 
acrescidos de encargos financeiros, mais taxa de reabertura do processo de 
rematrícula fora de prazo, no valor de R$ 30,00 (Trinta reais) 
06 e 07 – Pedagogia Universitária 
07 – Último dia para entrega de cadernos de chamada 
07 – Colação de Grau do Curso de Pedagogia – Salto do Jacuí 
08 – Colação de Grau do Curso de Medicina Veterinária 
09 – Colação de Grau do Curso de Agronomia 
14/01 a 12/02 – Férias dos professores. 
14 – Colação de Grau do Curso de Letras – Jacuizinho 
15 – Colação de Grau dos Cursos de Letras e História 
16 – Colação de Grau do Curso de Direito 
22 – Colação de Grau do Curso de Turismo 
23 – Colação de Grau do Curso de Biomedicina 
29 – Colação de Grau do Curso de Pedagogia 
30 – Colação de Grau do Curso de Farmácia 
 
Fevereiro 
 
05 – Colação de Grau do Curso de Serviço Social 
05 – Último dia de rematrículas com valor da mensalidade sem descontos e 
acrescidos de encargos financeiros, mais taxa de reabertura do processo de 
rematrícula fora de prazo, no valor de R$ 30,00 (Trinta reais) 
06 – Colação de Grau dos Cursos de Matemática e Química 
08 – Início do período de rematrículas com valor da mensalidade sem descontos e 
acrescidos de encargos financeiros, mais taxa de reabertura do processo de 
rematrícula fora de prazo, no valor de R$ 60,00 (Sessenta reais) 
13 a 16 – Recesso de Carnaval 
18 e 19 – Pedagogia Universitária 
19 – Colação de Grau do Curso de Fisioterapia 
19 – Último dia de rematrículas com valor da mensalidade sem descontos e 
acrescidos de encargos financeiros, mais taxa de reabertura do processo de 
rematrícula fora de prazo, no valor de R$ 60,00 (Sessenta reais) 
20 – Colação de Grau do Curso de Pedagogia – Fontoura Xavier 
22 – Início do período de rematrículas com valor da mensalidade sem descontos e 
acrescidos de encargos financeiros, mais taxa de reabertura do processo de 
rematrícula fora de prazo, no valor de R$ 90,00 (Noventa reais) 
22 a 26 – Atividades Pedagógicas nos Cursos 
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26 – Colação de Grau do Curso de Ciências Biológicas 
27 – Colação de Grau do Curso de Comunicação Social 
28 – Colação de Grau do Curso de Ciência da Computação 
- Reunião geral de professores e funcionários (data a ser definida) 

 
Março 
 
01 – Início das aulas dos Cursos de Graduação 
05 – Colação de Grau do Curso de Educação Física 
06 – Colação de Grau dos Cursos de Ciências Contábeis e Administração 
06 – Último dia de rematrículas com valor da mensalidade sem descontos e 
acrescidos de encargos financeiros, mais taxa de reabertura do processo de 
rematrícula fora de prazo, no valor de R$ 90,00 (Noventa reais) 
10 – Reunião ordinária das Câmaras 
13 – Colação de Grau do Curso de Cosmetologia e Estética 
13 – Último dia para reajuste de matrículas, rematrículas e trancamento de 
disciplinas 
27 – Último dia para trancamento de matrículas e rematrículas 
31 – Reunião ordinária do Conselho Universitário – CONSUN 
Dias letivos: 27 (vinte e sete) dias 
 
Abril 
 
02 a 04 – Feriado de Páscoa 
14 – Reunião ordinária das Câmaras 
21 – Feriado nacional – Tiradentes 
28 – Reunião ordinária do Conselho Universitário – CONSUN 
- Encontro Pedagogia Universitária (data a ser definida) 
- Formação e aperfeiçoamento dos funcionários (data a ser definida) 

Dias letivos: 23 (vinte e três) dias 
 
Maio 
 
01 – Feriado nacional – Dia do Trabalho 
12 – Reunião ordinária das Câmaras 
19 a 21 – XII Seminário Internacional de Educação no Mercosul e IX Seminário 
Interinstitucional 
26 – Reunião ordinária do Conselho Universitário – CONSUN 
- Encontro Pedagogia Universitária (data a ser definida) 
- Formação e aperfeiçoamento dos funcionários (data a ser definida) 

Dias letivos: 25 (vinte e cinco) dias 
 
Junho 
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03 – Feriado – Corpus Christi 
09 – Reunião ordinária das Câmaras 
30 – Reunião ordinária do Conselho Universitário – CONSUN 
- Encontro Pedagogia Universitária (data a ser definida). 
- Formação e aperfeiçoamento dos funcionários (data a ser definida). 

Dias letivos: 25 (vinte e cinco) dias 
 
Julho 
 
12 a 17 – Exames finais dos Cursos de Graduação 
14 – Reunião ordinária das Câmaras 
21 e 22 – Encontro Pedagogia Universitária 
24 – Último dia para entrega dos cadernos de chamada na Secretaria Acadêmica 
Dias letivos: 08 (oito) dias 
 
TOTAL DE DIAS LETIVOS: 108 (cento e oito) 
 

Plano de recuperação de aulas 
 

Dia da Semana/Feriado Dia recuperado 
segunda-feira: 03/05¹ segunda-feira: 05/07 

quarta-feira: 21/04 quarta-feira: 07/07 
quinta-feira: 03/06 quinta-feira: 08/07 
sexta-feira: 02/04 sexta-feira: 09/07 

sábados: 03/04 e 01/05² terça-feira: 06/07 e segunda-feira: 03/05 
¹ - A aula do dia 03/05/2010 será recuperada no dia 05/07 (segunda-feira) 
² - A aula do dia 01/05/2010 será recuperada no dia 03/05 (segunda-feira) 
 

Atenção para as datas limite: 
 

Normas Gerais – Matrículas, rematrículas e formas alternativas de 
ingresso: 
 
23/11/2009 até 08/12/2009 – rematrículas com desconto de 5% (cinco por cento) 
para os meses de janeiro e/ou fevereiro 
09/12/2009 até 19/12/2009 – rematrículas com desconto de 3% (três por cento) 
para os meses de janeiro e/ou fevereiro 
21/12/2009 até 05/01/2010 – rematrículas sem desconto e sem acréscimos de taxas 
e encargos financeiros sobre o valor nominal 
06/01/2010 até 05/02/2010 – rematrículas com taxa de R$ 30,00 (Trinta reais), 
acrescidas de encargos financeiros 



 

            Universidade de Cruz Alta 
 

 

Rua Andrade Neves, 308 - CEP 98025-810 - Cruz Alta/RS 
Assessoria Jurídica - Fone: (0XX) 55 3321 1725 – E-mail: assjuri@unicruz.edu.br 

www.unicruz.edu.br  
 

 

08/02/2010 até 19/02/2010 – rematrículas com taxa de R$ 60,00 (Sessenta reais), 
acrescidas de encargos financeiros 
22/02/2010 até 06/03/2010 – rematrículas com taxa de R$ 90,00 (Noventa reais), 
acrescidas de encargos financeiros 
  
Matrícula dos Vestibulandos: 
 
23, 28, 29 e 30/12/2009 – Classificados no Concurso Vestibular 2010/1 
04/01/2010 a 09/01/2010 – Suplentes no Concurso Vestibular 2010/1 
 
Obs.: Para os vestibulandos, aplicam-se as normais gerais do período 09/12/2009 a 
19/12/2009 nos intervalos de datas acima. 
 
 Informações Complementares: 
 
Data do início das aulas: 01/03/2010. 
Último dia para validação de matrículas e rematrículas: 06/03/2010. 
Último dia para reajuste de matrículas, rematrículas e trancamento de 
disciplina: 13/03/2010. 
Último dia para trancamento de matrículas e rematrículas: 27/03/2010. 
 
Artigo 2º. A presente Resolução passa a vigorar a partir da data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

 
 
Cruz Alta, aos dezoito dias do mês de 
novembro do ano de dois mil e nove. 
 

 
 
 
 

Elizabeth Fontoura Dorneles 
Presidente Conselho Universitário 

 
 
 
Registre-se e Publique-se. 
Cruz Alta, 18 de novembro de 2009. 
====================== 
 
Sadi Herrmann 
Secretário-Geral. 


