
          CALENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR – 2016 
Cursos de Graduação 

 ASSUNTO SEMANA 1º PERÍODO 2º PERÍODO 
1 Apresentação dos novos alunos e início de programa de recepção dos novos alunos coordenado pela Divisão de Alunos.  17/jan  
2 ProGRAD finaliza o processo de escolha de melhor TG do ano anterior.   até 15/fev  
3 IG-RCA disponibiliza aos professores os boletins de notas referentes aos exames de 2a época do período letivo anterior.  até 19/fev até 29/jul 
4 IG-RCA envia aos Coordenadores de Graduação a relação de alunos em dependência (DP) no período.  até 19/fev até 29/jul 
5 Coordenadores enviam à IG-RCA e IGA o horário de exames de 2a época e fazem a devida divulgação.  até 19/fev até 29/jul 
6 IGA encaminha à IG-RCA e aos Coordenadores para aprovação as inscrições em TG-1/TG-2  até 22/fev até 04/jul 
7 IG-RCA publica o Catálogo de Graduação na homepage do ITA e encaminha as provas à IA para a impressão gráfica  até 22/fev  
8 Início das aulas  22/fev 01/ago 
9 Aula Magna  22/fev  

10 IGA encaminha à IG-RCA e aos Coordenadores a inscrição final em disciplinas eletivas e extracurriculares e providencia 
Folha de Presença definitiva dessas disciplinas. 

 29/fev 08/ago 

11 Inscrições para o Concurso de Admissão ao ITA   01/ago a 15/set 
12 Solicitação à Divisão de Alunos de Bolsa Integral.  2ª até 04/mar até 10/ago 
13 Professores enviam à IG-RCA os boletins de notas referentes à 2a época do período letivo anterior.  até 07/mar até 15/ago 
14 Coordenações de Graduação enviam à IG-S as avaliações das disciplinas feitas pelos discentes. 3ª até 11/mar até 19/ago 
15 Chefes de Divisão/Coordenadores de Graduação enviam à IG-RCA e IGA a relação final de disciplinas, professores de teoria 

e laboratório e respectivas carga horária total, relativo ao período letivo corrente. 
 3ª até 11/mar até 19/ago 

16 IG-RCA disponibiliza os conceitos para os alunos que prestaram exames de 2ª época.  4ª até 18/mar até 26/ago 
17 Solicitação à Divisão de Alunos para permanência no H-8 por alunos com matrícula trancada. 5ª até 22/mar até 30/ago 
18 IG-RCA publica item de desligamento por abandono do Curso, de alunos matriculados que não se apresentaram. 6ª até 01/abr até 02/set 
19 Prazo de envio a IGA, pelos professores, das Folhas de Chamada do mês anterior. 6a até 01/abr até 02/set 
20 Coordenadores de Graduação enviam Relatório da Coordenação referente ao ano anterior à  ProGRAD  7ª até 08/abr  
21 IG encaminha aos órgãos do COMAER e a entidades externas convite para proporem Trabalhos de Graduação (TG) e 

Estágios Curriculares para o próximo ano letivo. 
 8ª  até 23/set 

22 IG-RCA disponibiliza aos professores os boletins de notas, para registro (1º bimestre).  8ª até 15/abr até 23/set 
23 IG-RCA envia ao CREA-SP o currículo dos cursos de graduação referente ao ano letivo em curso.  8ª  até 23/set 
24 ProGrad envia à Reitoria, para aprovação, a proposta de calendário escolar para o próximo ano. 8ª  até 23/set  
25 Prazo de envio a IGA, pelos professores, das Folhas de Chamada relativas ao último mês de aulas findo. 9a até 25/abr até 03/out 
26 ID-G e IG finalizam proposta de vagas para os cursos do ITA para o próximo ano letivo.  9ª até 03/mai  
27 Coordenadores enviam à IC/CCR as propostas dos currículos dos cursos de graduação para o ano letivo seguinte. 9ª  até 07/out 
28 Professores enviam à IG-RCA os boletins de notas referentes ao 1º bimestre. 9ª até 29/abr até 07/out 
29 ProGrad envia à Reitoria a lista de professores indicados para a Láurea Montenegro. 11ª  até 21/out 
30 Comemoração de 66 anos do ITA.  20/mai  
31 Prazo de envio a IGA, pelos professores, das Folhas de Chamada relativas ao último mês de aulas findo.  até 03/jun até 04/nov 
32 Coordenadores de Graduação divulgam aos alunos e às bancas a programação de apresentação final de TG-1/TG-2  até 03/jun até 04/nov 
33 Coordenadores divulgam as propostas de TG, apontando as que podem ser realizadas por alunos de outros Cursos. 14a  até 11/nov 
34 IG-RCA disponibiliza aos professores os boletins de notas, para registro (2º bimestre e exame).  15ª até 10/jun até 18/nov 
35 Registro do TG na Biblioteca do ITA (IAB)   10/out a 21/nov 



36 Coordenadores de Graduação enviam à IG-RCA e IGA o horário dos exames finais e fazem a divulgação.  16ª até 17/jun até 25/nov 
37 Coordenadores de Graduação encaminham à Divisão de Alunos (IGA) a relação das disciplinas eletivas dos cursos de 

graduação para o próximo período letivo. 
 até 17/jun até 25/nov 

38 Coordenações de Graduação/Chefes de Divisão disponibilizam nas páginas do ITA a grade horária de aulas do próximo 
semestre letivo (horário, sigla da disciplina, professor) 

 até 17/jun até 25/nov 

39 Prazo de envio a IGA, pelos professores, das Folhas de Chamada relativas ao último mês de aulas findo.  até 24/jun até 02/dez 
40 Prazo de envio pelos professores dos boletins de notas dos alunos formandos.   até 07/dez 
41 IG-RCA verifica o cumprimento dos requisitos de Estágios Curriculares e dos demais itens curriculares obrigatórios   até 07/dez 
42 Coordenações/IC-CCR enviam à IC-RCA os planos aprovados de equivalência e integralização curricular de alunos que 

cumpriram programas de intercâmbio no exterior. 
 até 19/fev até 29/jul 

43 IG-RCA envia a ID a classificação dos alunos militares formandos.   até 09/dez 
44 Coordenadores de Graduação enviam à ProGrad as indicações e cópias de melhor TG dos respectivos Cursos.   até 16/dez 
45 Coordenadores de Graduação, por meio das Secretarias das Divisões, enviam TGs para IAB.   até 16/dez 
46 DIVAL envia aos Coordenadores de Graduação as inscrições dos alunos em  disciplinas eletivas e extracurriculares.  até 29/jun até 07/dez 
47 Período previsto para o Concurso de Admissão (sujeito à confirmação).   13 a 16/dez 
48 Data prevista para Colação de Grau.   17/dez 
49 IG-RCA envia à ID o item contendo a relação de formados para publicação em Boletim Interno.   até 21/dez 
50 Coordenadores de Graduação enviam à IG-RCA e IGA as inscrições aprovadas em  disciplinas eletivas e extracurriculares.  até 08/jul até 21/dez 
51 Professores enviam à IG-RCA os boletins de notas referentes ao 2º bimestre e exame.  até 08/jul até 21/dez 
52 Coordenadores de Graduação enviam à IG-RCA os currículos dos cursos aprovados pela Congregação (para o Catálogo).   até 29/dez 
53 IG-RCA disponibiliza os boletins de conceitos relativos ao período letivo a alunos e Conselheiros.  até 25/jul até 29/dez 

 

DATAS FERIADOS 
01/jan CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL - Sexta-feira 
09/fev CARNAVAL - Terça-feira 

19/mar SÃO JOSÉ (Dia do Padroeiro de SJC) - Sábado 
25/mar PAIXÃO - Sexta-feira 
21/abr TIRADENTES - Quinta-feira 
01/mai DIA DO TRABALHO - Domingo 
26/mai CORPUS CHRISTI - Quinta-feira 
09/jul REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA - Sábado 
27/jul ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - Quarta-feira 
07/set INDEPENDÊNCIA DO BRASIL - Quarta-feira 
12/out NOSSA SENHORA APARECIDA - Quarta-feira 
02/nov FINADOS - Quarta-feira 
15/nov PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA - Terça-feira 
25/dez NATAL - Domingo 

Observações: 
⇒ As aulas dos dias 22/04, 27/05 e 14/11 poderão ser antepostas ou pospostas a critério das Coordenações de Cursos. 
⇒ As aulas que coincidam com excursões escolares deverão ser repostas. 
⇒ As aulas de Laboratório marcadas em feriados devem ser repostas, ou a turma redistribuída em outras. 
⇒ No 2º semestre as Coordenações de Curso devem reprogramar aulas para reduzir o impacto de feriados às quartas-feiras. 

IG, dezembro de 2015. 


