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Sessão Ordinária de 16 de outubro de 2017. 
 
Expediente: Proposta de calendário para as sessões de 2018 do ConsCCNH 

Relatora: Priscila M. Arakaki 

 
Contexto e Histórico: 

Em sua 8ª sessão ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2017, o ConsEPE aprovou o 
Calendário Acadêmico da Graduação, referente ao ano de 2018. Com base nisso, tornou-se 
possível aos demais órgãos da Universidade começar a pensar suas ações para o próximo ano. 
 
Alguns pontos a considerar: 

1. O primeiro quadrimestre terá início somente na terceira semana de fevereiro – no calendário de 
2017, começou na primeira semana. Ou seja: será um “mês de duas semanas” (se 
considerarmos o recesso acadêmico) 

2. Houve redução na quantidade de dias dos recessos entre os quadrimestres, para compensar o 
início tardio do ano. 

3. Quanto aos feriados, em 2017 tivemos: 

 2 feriados em quarta-feira,  

 4 feriados prolongados (Carnaval, Corpus Christi, 12 de outubro e Finados) 

 2 feriados em sexta-feira.  

Somando outros que não caíram em sábado, tivemos 15 dias de “feriado em dias úteis”. 

Já para 2018: 

 não teremos feriados em quarta-feira 

 com o carnaval antes do início do ano letivo, teremos só dois feriados prolongados: ambos 
em novembro e em sequência (República e Dia da Consciência Negra) 

 teremos 3 feriados em sexta-feira (Páscoa, 12 de outubro e Finados).  

No total, serão 11 dias de “feriado em dias úteis” – ou seja: teremos menos feriados em 2018. 

No demais, não há diferenças significativas com relação ao ano anterior. 

Avaliação: 

O artigo 52 do Regimento Interno do ConsCCNH determina que o Conselho deve reunir-se 
mensalmente, com a única exceção para o mês de janeiro. Porém, se considerarmos o tempo 
necessário de preparação para a realização das sessões – uma média de duas semanas para a 
compilação dos temas, as solicitações de relatoria e a divulgação de pauta preliminar, entre outros – e 
considerando que a maior parte dos docentes utiliza os períodos de recesso entre quadrimestres para 
férias, o fato de o primeiro quadrimestre se iniciar na terceira semana de fevereiro inviabiliza a 
realização de sessões neste mês. 

Para as demais sessões, podemos adotar uma lógica semelhante à utilizada na elaboração do 
calendário para 2017, com sessões geralmente na segunda semana do mês. Isso resultaria na 
proposta anexa. 

Conclusão: 

Recomendo que o conselho analise a proposta – idealmente, que apresente outras se julgar adequado 
– ao longo deste mês, e que seja indicado um relator para apreciar este tema na próxima sessão do 
ConsCCNH.



  
 

 

 

 

Anexo I - Proposta de Calendário para 2018 

14/fev 4ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão   Obs.: No calendário aprovado 
para 2018, as aulas terão início 
em 19/02. Com isso, fevereiro 

terá apenas 02 (duas) semanas.  
Devemos manter ??? 

15/fev 5ª envio dos itens de pauta aos relatores   

19/fev 2ª Envio da pré-pauta ao ConsCCNH   

22/fev 5ª Envio da convocação e pauta   

26/fev 2ª 1ª Sessão ordinária   (???)   

28/fev 4ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão 
 

Véspera do fechamento da pré-
pauta 

01/mar 5ª envio dos itens de pauta aos relatores 
 

Uma semana antes do envio da 
Pauta aos conselheiros 

05/mar 2ª Envio da pré-pauta ao ConsCCNH 
 

2ª feira anterior ao envio da 
Pauta aos conselheiros 

08/mar 5ª Envio da convocação e pauta 
 

5ª feira da semana anterior à 
Reunião 

12/mar 2ª 1ª Sessão ordinária 
 

Data da Reunião 

28/mar 4ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão 
  

29/mar 5ª envio dos itens de pauta aos relatores 
  

02/abr 2ª Envio da pré-pauta ao ConsCCNH 
  

05/abr 5ª Envio da convocação e pauta 
  

09/abr 2ª 2ª Sessão ordinária 
  

02/mai 4ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão 
  

03/mai 5ª envio dos itens de pauta aos relatores 
  

07/mai 2ª Envio da pré-pauta ao ConsCCNH 
  

10/mai 5ª Envio da convocação e pauta 
  

14/mai 2ª 3ª Sessão ordinária 
  

30/mai 4ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão 
  

31/mai 5ª envio dos itens de pauta aos relatores 
  

04/jun 2ª Envio da pré-pauta ao ConsCCNH 
  

07/jun 5ª Envio da convocação e pauta 
  

11/jun 2ª 4ª Sessão ordinária 
  

04/jul 4ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão 
  

05/jul 2ª envio dos itens de pauta aos relatores 
  

09/jul 2ª Envio da pré-pauta ao ConsCCNH 
  

12/jul 5ª Envio da convocação e pauta 
  

16/jul 2ª 5ª Sessão ordinária 
  

01/ago 4ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão 
  

02/ago 5ª envio dos itens de pauta aos relatores 
  

06/ago 2ª Envio da pré-pauta ao ConsCCNH 
  

09/ago 5ª Envio da convocação e pauta 
  

13/ago 2ª 6ª Sessão ordinária 
  

12/set 4ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão 
  

13/set 5ª envio dos itens de pauta aos relatores 
  

17/set 2ª Envio da pré-pauta ao ConsCCNH 
  

20/set 5ª Envio da convocação e pauta 
  

24/set 2ª 7ª Sessão ordinária 
  

03/out 4ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão 
  

04/out 5ª envio dos itens de pauta aos relatores 
  

08/out 2ª Envio da pré-pauta ao ConsCCNH 
  

11/out 5ª Envio da convocação e pauta 
  

15/out 2ª 8ª Sessão ordinária 
  

31/out 4ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão 
  

01/nov 5ª envio dos itens de pauta aos relatores 
  

05/nov 2ª Envio da pré-pauta ao ConsCCNH 
  

08/nov 5ª Envio da convocação e pauta 
  

12/nov 2ª 9ª Sessão ordinária 
  

28/nov 4ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão 
  

29/nov 5ª envio dos itens de pauta aos relatores 
  

03/dez 2ª Envio da pré-pauta ao ConsCCNH 
  

06/dez 5ª Envio da convocação e pauta 
  

10/dez 2ª 10ª Sessão ordinária 
  

 
      



  
 

 

 

 

2017 

 

Sessão anterior Prox.Sessão Intervalo de dias 
 

Obs.: 

1ª a 2ª 20/02/2017 13/03/2017 21 
  

2ª a 3ª 13/03/2017 10/04/2017 28 
  

3ª a 4ª 10/04/2017 08/05/2017 28 
  

4ª a 5ª 08/05/2017 12/06/2017 35 
 

recesso: 12 a 27/05 (15 dias) 

5ª a 6ª 12/06/2017 10/07/2017 28 
  

6ª a 7ª 10/07/2017 07/08/2017 28 
  

7ª a 8ª 07/08/2017 25/09/2017 49 
 

recesso: 24/08 - 16/09 (23 dias) 

8ª a 9ª 25/09/2017 16/10/2017 21 
  

9ª a 10ª 16/10/2017 06/11/2017 21 
  

10ª a 11ª 06/11/2017 11/12/2017 35 
 

recesso a partir de 21/12 

      

 
 

Média: 29,40 
  

 
 

Mediana: 28 
  

 

Desvio-padrão: 8,60 
  

 

 

    
 

 
 

     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
Proposta para 2018: 
 

  

 
Sessão anterior Prox.Sessão Intervalo de dias 

 
Obs.: 

1ª a 2ª 12/03/2018 09/04/2018 28 
  

2ª a 3ª 09/04/2018 14/05/2018 35 
  

3ª a 4ª 14/05/2018 11/06/2018 28 
 

recesso: 19/05 a 02/06 (14 dias) 

4ª a 5ª 11/06/2018 16/07/2018 35 
  

5ª a 6ª 16/07/2018 13/08/2018 28 
  

6ª a 7ª 13/08/2018 24/09/2018 42 
 

recesso: 29/08 a 15/09 (17 dias) 

7ª a 8ª 24/09/2018 15/10/2018 21 
  

8ª a 9ª 15/10/2018 12/11/2018 28 
  

9ª a 10ª 12/11/2018 10/12/2018 28 
 

recesso a partir de 20/12 

10ª a 11ª 12/03/2018 09/04/2018 28 
  

      

  
Média: 30,33 

  

  
Mediana: 28 

  

 
Desvio-padrão: 6,06 

  

 

 

 


