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PORTARIA N.º 05/FD/2022 

 

A Direção Acadêmica da Faculdade de Direito da UNIVAP, no uso de suas 

atribuições, RESOLVE: 

Artigo 1.º: Fica estabelecida a alteração do CALENDÁRIO ESCOLAR DA FACULDADE DE 
DIREITO, para o ano letivo de 2023, totalizando 222 dias letivos para o campus Centro, a saber, 
em conformidade com a Portaria N.º 36/R/2022: 

 

JANEIRO 
 

02 Aniversário da FD: 69 anos. 

02 a 16 Recesso escolar dos docentes da Univap em tempo integral. 

02 a 31 Recesso escolar dos docentes da Univap em tempo parcial e horistas. 

04 Retorno do corpo técnico-administrativo ao trabalho. 
17 Retorno ao trabalho do corpo docente em tempo integral. 

23 a 25 Colação de grau dos alunos formandos 2022. 

23 a 28 Semana de planejamento e aperfeiçoamento à docência Univap: integrais 

 

FEVEREIRO 
 

01 Retorno ao trabalho do corpo docente em tempo parcial e horistas. 

01 a 04 Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento à Docência e à Tutoria. 

 

06 

Início do período letivo – 1.º Semestre/2023 para alunos calouros. 
Início do período para solicitar inscrição em disciplina(s) Pendente(s) de Períodos Anteriores (PPA), 
em outro turno, via Tudo Aqui ou e-mail ( ppa.direito@univap.br ). 

08 Início do período letivo – 1.º Semestre/2023 para alunos veteranos. 
Início do período de entregas: TCC (9.º Período), Artigo Aprovado INIC/2022, ou artigo aprovado em 
revista com qualificação QUALIS/CAPES de, no mínimo, B5, e, Projeto de Artigo.                          

20 e 21 Emenda de feriado – horas a serem compensadas – aulas suspensas. 

22 Feriado de Carnaval – aulas suspensas. 

23 
Data limite para solicitar revisão de faltas de dezembro/2022 e notas da avaliação oficial e final 
(exame) do 2.º bimestre do 2.º semestre/2022. 

28 
Data limite para protocolar solicitação de análise para ingresso por transferência, graduação e 
reabertura de matrícula para o 1.º Semestre de 2023.                

 

MARÇO 
 

 

03 

Data limite para resposta ao protocolo de solicitação de análise para ingresso por transferência, 
graduação e reabertura de matrícula para o 1.º Semestre de 2023. 
Encerramento do período de matrícula para o 1.º semestre de 2023 dos cursos de graduação. 
Data limite para lançamento de frequência, registro de matéria lecionada do mês de fevereiro de 
2023. 

 
10 

  Data limite para solicitar revisão de faltas referente a fevereiro/2023.  
Data limite para solicitar inscrição em disciplina(s) Pendente(s) de Períodos Anteriores ( PPA), em 
outro turno,  via Tudo Aqui ou e-mail ( ppa.direito@univap.br ). 
 

19  Dia de São José – Padroeiro de São José dos Campos – aulas suspensas 

24 
Data limite para alteração e /ou suspensão de disciplina da grade horária, solicitação feita até 
10/03/2023. 

31 a 06/04 Período de avaliações oficiais do 1.º bimestre do 1º semestre/2023. 
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ABRIL 
 

01  31.º aniversário da UNIVAP. 

31/03 a 06 Continuação do período de avaliações oficiais do 1.º bimestre do 1º semestre/2023. 

06 Data limite para lançamento de frequência e registro de matéria lecionada no mês de março/2023. 

07 Feriado – Paixão de Cristo - aulas suspensas. 

08 Emenda de feriado – horas a serem compensadas – aulas suspensas. 

14 Data limite para solicitar revisão de faltas referente a março/2023. 

17 a 20 
Semana de monitoramento e ajuste pedagógico dos cursos (aulas suspensas, com atividades 
pedagógicas para o corpo docente) Reuniões Docentes, NDE e Congregação. 

21 Feriado – Tiradentes – aulas suspensas. 

22 Emenda de feriado – horas a serem compensadas – aulas suspensas. 

28 Término do período de entregas: TCC (9.º Período), Artigo Aprovado INIC/2022, ou artigo aprovado 
em revista com qualificação QUALIS/CAPES de, no mínimo, B5, e, Projeto de Artigo.             

 

MAIO 
 

01  Feriado Dia do Trabalho. 

02 
Inicio do período de rematrícula, matrícula por transferência, graduação e reabertura de matrícula 
para o 2.º semestre/2023 nos cursos de graduação. 

05 
Data limite para lançamento de frequência, registro de matéria lecionada no mês de abril e notas 
do 1.º bimestre do 1.º semestre de 2023. 

12 Data limite para solicitar revisão de faltas referente a abril/2023. 
17 Data limite para solicitar revisão de notas do 1.º bimestre do 1.º semestre de 2023. 

29 Início do período de banca de TCC do 1.º semestre de 2023. 
 

JUNHO 
 

01 a 07 Período de avaliações oficiais  do 2.º bimestre do 1.º semestre/2023. 

02 Data limite para lançamento de frequência e registro de matéria lecionada no mês de maio/2023. 

07 Data limite para solicitar revisão de faltas referente a maio/2023. 

08 Feriado Corpus Christi – aulas suspensas.  

09 e 10 Emenda de feriado – horas a serem compensadas – aulas suspensas. 

16 Data limite para lançamento de notas do 2.º bimestre – 1.º semestre de 2023. 

23 VIII Festa Junina. 
Encerramento do período de banca de TCC do 1.º Semestre de 2023. 

26 a 01/07 Período de avaliações finais (exames) do 1.º semestre/2023. 

30 Data limite para solicitar revisão de notas do 2.º bimestre – 1.º semestre de 2023. 
 

JULHO 
 

01 

Período de avaliações finais (exames) do 1.º semestre/2023. 
Último dia letivo do 1.º Semestre/2023. 
Data limite para lançamento de frequência, registro de matéria lecionada no mês de junho/2023 e 
notas da avaliação final (exames) do 1.º Semestre/2023. 

03 a 22 Primeiro período de férias coletivas. 
09 Feriado – Revolução Constitucionalista de 1932. 

24 
Retorno ao trabalho do corpo docente em tempo integral, parcial, horista e corpo técnico 
administrativo. 

24 a 26 Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento à Docência e à Tutoria. 

27 Feriado – Aniversário da Cidade de São José dos Campos. 

28 e 29 Emenda de feriado – horas a serem compensadas – aulas suspensas. 

31 Início do período letivo – 2.º semestre/2023. 
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AGOSTO 

 

 
01 

Início do período para solicitar inscrição em disciplina(s) Pendente(s) de Períodos Anteriores (PPA), 
em outro turno, via Tudo Aqui ou e-mail ( ppa.direito@univap.br ). 
Início do período de entregas: TCC (10.º Período) e Projeto de Monografia (8.º Período). 

04 Data limite para solicitar revisão de faltas referente a junho e julho /2023. 

07 a 12 Semana Jurídica – aulas normais e palestras. 

10 Data limite para solicitar revisão da avaliação final (exames) do 1.º semestre/2023. 

11 Dia da instituição dos Cursos Jurídicos no Brasil. 

16 Colação de grau dos formandos do 1.º semestre/2023. 

18 
Data limite para protocolar solicitação de análise para ingresso por transferência, graduação e 
reabertura de matrícula para o 2.º semestre de 2023. 

23 
Data limite para resposta ao protocolo de solicitação de análise para ingresso por transferência, 
graduação e reabertura de matrícula para o 2.º semestre de 2023. 

25 Encerramento do período de matrícula para o 2.º semestre de 2023. 

31 
Data limite para solicitar inscrição em disciplina(s) Pendente(s) de Períodos Anteriores (PPA), em 
outro turno, via Tudo Aqui ou e-mail ( ppa.direito@univap.br ). 

 
 
SETEMBRO 

 

06 Data limite para lançamento de frequência e registro de matéria lecionada no mês de agosto/2023. 
07 Feriado Independência do Brasil – aulas suspensas. 

08 e 09 Emenda de feriado – horas a serem compensadas – aulas suspensas. 

15 Data limite para solicitar revisão de faltas de agosto/2023. 

25 a 30 Período de avaliações oficiais do 1.º bimestre do 2.º semestre/2023. 

 
 

OUTUBRO 
 

02 
Início do período de matrícula por transferência, graduação e reabertura para o 1.º semestre de 
2024 nos cursos de graduação. 

06 
Data limite para lançamento de frequência e registro de matéria lecionada no mês de 
setembro/2023. 

 
09 a 11 

XXVII Encontro Nacional de Iniciação Científica – “XXVII INIC”. 
Semana de monitoramento e ajuste pedagógico dos cursos (aulas suspensas, com atividades 
pedagógicas para o corpo docente) Reuniões Docentes, NDE e Congregação. 

12 Feriado – Nossa Senhora Aparecida - Padroeira do Brasil – aulas suspensas. 

13 e 14 Emenda de feriado – horas a serem compensadas – aulas suspensas. 

15 Dia do Professor 

20 
Data limite para solicitar revisão de faltas de setembro/2023. 
Data limite para lançamento de notas do 1.º bimestre do 2.º semestre/2023. 

27 Encerramento do período de entregas: TCC (10.º Período) e Projeto de Monografia (8.º Período). 
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NOVEMBRO 

 

 
01 

Data limite para solicitar revisão de notas do 1.º bimestre do 2.º semestre/2023. 
Data limite para lançamento de frequência e registro de matéria lecionada no mês de 
outubro/2023. 

02 Feriado de Finados – aulas suspensas. 

03 e 04 Emenda de feriado – horas a serem compensadas – aulas suspensas. 

10 
Data limite para entrega das atividades complementares – A. C.’s 
Data limite para solicitar revisão de faltas de outubro/2023. 

15 Feriado – Proclamação da República. 

27 a 02/12 Período de avaliações oficiais do 2.º bimestre do 2.º semestre/2023. 
Início do período de banca de TCC do 2.º semestre de 2023. 

 
 
DEZEMBRO 

 

27/11 a 02 Continuação do período de avaliações oficiais do 2.º bimestre do 2.º semestre/2023. 

02 
Data limite para lançamento de frequência e registro de matéria lecionada no mês de 
novembro/2023. 

05 Data limite para lançamento de notas do 2.º bimestre do 2.º semestre/2023. 
08 Data limite para solicitar revisão de faltas de novembro/2023. 

11 a 16 Período de avaliações finais (exames) do 2.º semestre de 2023. 

15 Encerramento do período de banca de TCC do 2.º semestre de 2023. 

18 Data limite para solicitar revisão de notas do 2.º bimestre do 2.º semestre/2023. 

 
20 

Data limite para lançamento de frequência, registro de matéria lecionada no mês de 
dezembro/2023 e notas da avaliação final (exame) do 2.º semestre/2023. 
Último dia letivo do 2.º semestre de 2023. 

21 a 30 2.º período de férias coletivas. 

31 Início do recesso escolar. 

 
Artigo 2.º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
São José dos Campos, 20 de dezembro de 2022. 

 

 
  

PROF. Dr. EDGAR SOLANO 
Diretor Acadêmico da Faculdade de Direito 

 


