
DATAS IMPORTANTES - Calendário Escolar 2017 

 

DOCENTES – 2º semestre ALUNOS - 2º semestre 

 31/07 - Início das aulas do 2º período letivo de 2017 e Turmas Especiais I e 

II. 

31/07 - Início das aulas do 2º período letivo de 2017 e Turmas Especiais I e 

II. 

03/08/2017 - Início das Colações de Grau dos concluintes do 1º período 

letivo de 2017 (data a ser indicada) 

27/09 - Último dia para solicitação de Desistência de Matrícula em 

Disciplinas do 2º Período letivo de 2017 aluno regular na WEB e estudante 

especial na DAC. 

17/10 - Avaliação e discussão de cursos - no horário de realização da 

reunião, os alunos estarão dispensados das aulas. 

Letras (diurno) – Sala CL01 - das 14h às 15h30 

Linguística – Sala CL02 - das 14h às 15h30 

Estudos Literários – Sala CL03 - das 14h às 15h30 

Letras (noturno) – CL02 – das 19h às 20h30 

30 a 01/08/2017 - Alteração de matrícula em disciplina do 2º período letivo 

de 2017, na WEB. 

07/12 - Término do 2º período letivo de 2017. 17/10 - Avaliação e discussão de cursos - no horário de realização da 

reunião, os alunos estarão dispensados das aulas. 

Letras (diurno) – Sala CL01 - das 14h às 15h30 

Linguística – Sala CL02 - das 14h às 15h30 

Estudos Literários – Sala CL03 - das 14h às 15h30 

Letras (noturno) – CL02 – das 19h às 20h30 

11 a 16/12 - Exames finais do 2º período letivo e turmas especiais I e II. 19/10 - Último dia para Trancamento de Matrícula do 2º período letivo de 

2017, na DAC. 

04 a 19/12 - Período para entrada de médias e frequências do 2º período 

letivo de 2017 e turmas especiais I e II, na web: 

https://www.daconline.unicamp.br/servlet/pckAcadServicosGerais.ControleL

impaSessionServicosGerais  

Problema com a sua senha, entrar em contato com os representantes do Setor 

de Informática (sau@iel.unicamp.br). 

04 a 20/12 - Matrícula em disciplinas para o 1º período letivo de 2018, 

Sistema de Recuperação e Turmas Especiais I e II, na WEB. 

12/01/2018 - Início das Colações de Grau dos concluintes do 2º período 

letivo de 2017 (data a ser indicada) 

04 a 14/12 - Prazo para solicitação de reingresso para o 1º período letivo de 

2018  

Entregar documentação na secretaria até às 11h.  

Ver informações no site da Graduação:  

http://www.iel.unicamp.br/br/content/reingresso . 

26/02/2018 - Início das aulas do 1º período letivo e turmas especiais I e II. 07/02/2018 - DAC divulga na WEB: Relatórios de Matrícula e Integralização 

Curricular. 

19/03/2018 – Último dia para as Unidades de Ensino encaminharem à DAC 

retificações de Médias e Frequências do 2º período letivo de 2017. 

Deverão preencher formulário da página da DAC, imprimir, assinar e 

entregar na secretaria da graduação para os devidos encaminhamentos à 

DAC até este dia. 

http://www.dac.unicamp.br/sistemas/formularios/retificacao_media_grad.php 

25 a 27/02/2018 - Alteração de matrícula em disciplina do 1º período letivo 

de 2018, na WEB. 

 26/02/2018 - Início das aulas do 1º período letivo e turmas especiais I e II. 

DOCENTES – 1º semestre ALUNOS - 1º semestre 

 02/03 - Início das aulas do 1º período letivo de 2017 e Turmas Especiais I e 

II. 

02/03 - Início das aulas do 1º período letivo de 2017 e Turmas Especiais I e 

II. 

09/05 - Avaliação e discussão de cursos - no horário de realização da 

reunião, os alunos estarão dispensados das aulas. 

Letras (diurno) – Sala CL08 - das 14h às 15h30 

Linguística – Anfiteatro - das 14h às 15h30 

Estudos Literários – Colegiados - das 14h às 15h30 

Letras (noturno) – CL01 – das 19h às 20h30 

09/05 - Avaliação e discussão de cursos - no horário de realização da 

reunião, os alunos estarão dispensados das aulas. 

Letras (diurno) – Sala CL08 - das 14h às 15h30 

Linguística – Anfiteatro - das 14h às 15h30 

Estudos Literários – Colegiados - das 14h às 15h30 

Letras (noturno) – CL01 – das 19h às 20h30 

08/07 - Término do 1º período letivo de 2017. 03/05 - Último dia para solicitação de Desistência de Matrícula em 

Disciplinas do 1º Período letivo de 2017 aluno regular na WEB e estudante 

especial na DAC. 

10 a 15/07 - Exames finais do 1º período letivo e turmas especiais I e II. 22/05 - Último dia para Trancamento de Matrícula do 1º período letivo de 

2017, na DAC. 

03 a 18/07 - Período para entrada de médias e frequências do 1º período 

letivo de 2017 e turmas especiais I e II, na web: 

https://www.daconline.unicamp.br/servlet/pckAcadServicosGerais.ControleL

impaSessionServicosGerais  

Problema com a sua senha, entrar em contato com os representantes do Setor 

de Informática (sau@iel.unicamp.br). 

03 a 19/07 - Matrícula em disciplinas para o 2º período letivo de 2017, 

Sistema de Recuperação e Turmas Especiais I e II, na WEB. 

03/08/2011 - Colação de Grau dos alunos concluintes dos Cursos de Letras 

(Bacharelado e Licenciatura), Linguística (Bacharelado) e Estudos Literários 

(Bacharelado), neste 1º período de 2017, às 16 horas, no Auditório do IEL. 

03 a 19/07 - Prazo para solicitação de reingresso para o 1º período letivo de 

2017 

Entregar documentação na secretaria até às 11h.  

Ver informações no site da Graduação:  

http://www.iel.unicamp.br/br/content/reingresso . 

21/08/2017 – Último dia para as Unidades de Ensino encaminharem à DAC 

retificações de Médias e Frequências do 1º período letivo de 2017. 

Deverão preencher formulário da página da DAC, imprimir, assinar e 

entregar na secretaria da graduação para os devidos encaminhamentos à 

DAC até este dia. 

http://www.dac.unicamp.br/sistemas/formularios/retificacao_media_grad.php 

29/07/2017 - DAC divulga na WEB: Relatórios de Matrícula e Integralização 

Curricular. 
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ORIENTAÇÕES DE ACESSO AO SISTEMA 

SERVIÇOS ON-LINE DA GRADUAÇÃO 

 

 

DOCENTES ALUNOS 
 

http://www4.iel.unicamp.br/graduacao/servicos/docente/  

 

 

O docente poderá ter acesso aos seguintes serviços: 
1. Registrar a sua autorização para matrícula de alunos em 

Disciplinas de Orientação (Estudos Monográficos, 

Investigação Científica e Monografia); 

2. Autorizar a defesa de monografia do orientando; 

3. Solicitar Bolsista(s) do Programa de Apoio Didático - 

PAD;  

4. Autorizar a Inscrição no SePeG - Seminário de Pesquisas 

da Graduação do seu orientando/aluno. 

 

 

 

 

 

Atenção! Matrícula nas disciplinas de Orientação: 

Após o aluno ter entrado em contato com o docente, para 

saber sobre sua disponibilidade para orientá-lo, o aluno 

deverá acessar o sistema (área do aluno) e preencher o 

requerimento para cursar a disciplina de orientação.  

Feito isto, o sistema enviará um e-mail ao docente avisando 

que precisará acessar (área do docente) e aceitar ou negar a 

orientação. 

 

Esclarecemos os seguintes pontos: 

1) para acessar o sistema Serviços on-line do IEL, será 

necessário solicitar uma senha no primeiro acesso, 

utilizando o número da sua matrícula, podendo a senha ser 

alterada posteriormente. 

2) O sistema gera uma lista das autorizações, o que 

facilitará substancialmente o trabalho das coordenações e 

do tempo gasto pela secretaria durante o processo. 

 

 

http://www4.iel.unicamp.br/graduacao/servicos/aluno/  

 

 

O aluno poderá solicitar:  

1. Autorização para exceder limite de créditos;  

2. Autorização para cursar Disciplinas de Orientação 

(Estudos Monográficos, Investigação Científica e 

Monografia);  

3. Agendamento para defesa de Monografia (TCC);  

4. Inscrição no PIBID - Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência;  

5. Inscrição no SePeG - Seminário de Pesquisas da 

Graduação e  

6. Auxílio financeiro para participação em eventos - veja as 

regras em Informações gerais - Auxílio Financeiro. 

 

 

Atenção! Matrícula:  
O aluno deve acessar o sistema Serviços on-line: 

1.a.)  para solicitar ao docente/orientador a autorização 

para cursar disciplina de orientação   (TL, HL e LA) 

1.b.) para solicitar à coordenação de seu curso a 

autorização para exceder os créditos no semestre. 
  
2) a disciplina de orientação deverá ser também indicada, 

além das demais disciplinas desejadas, no sistema de 

Serviços Acadêmicos da DAC, no período regular de 

matrícula/Alteração de Matrícula, conforme o calendário 

escolar.  

 

3) o aluno deve acompanhar se a matrícula foi autorizada, 

por meio do relatório de matrícula, no sistema de Serviços 

Acadêmicos da DAC. 

  

4) para acessar o sistema do IEL, será necessário solicitar 

uma senha no primeiro acesso, utilizando o número do RA, 

podendo a senha ser alterada posteriormente. 

  

5) As disciplinas TL concomitantes, precisam serem 

cursadas juntas. Fiquem atentos à informação que 

disponibilizamos nos quadros das disciplinas. 
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