
 

RESOLUÇÃO Nº 019/2003 – CONSEPE 

 

  Altera o calendário acadêmico da UDESC 
relativo ao ano de 2003, no tocante à reposição 
de aulas do CAV em função da paralisação. 

 
 

O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE da Fundação 
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, no uso de suas atribuições, considerando 
a deliberação do Plenário relativa ao Processo nº 1165/038, tomada em sessão de 18 de 
dezembro de 2003, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica alterado o Calendário Acadêmico da UDESC relativo ao ano de 2003, 
para reposição de aulas dos Cursos de Agronomia e Medicina Veterinária do Centro de 
Ciências Agroveterinárias – CAV/UDESC que não foram ministradas em função da paralisação 
parcial ocorrida no período de 07 a 25 de novembro de 2003, ficando a reposição de aulas 
assim estabelecida: 

I – Curso de Agronomia: 
05 a 18/12 – período de recuperação de aulas. 
18/12 – último dia para entrega das freqüências, avaliações e médias semestrais pelos 
professores e publicação pela Secretaria. 
15 a 23/12 – período de exames finais. 
23/12 – último dia para entrega das avaliações dos exames e médias finais pelos professores e 
para publicação pela Secretaria. 
23/12 – término do semestre letivo. 

II – Curso de Medicina Veterinária – turma matutino/vespertino: 
05 a 08/12 – período de recuperação de aulas. 
08/12 – último dia para entrega das freqüências, avaliações e médias semestrais pelos 
professores e publicação pela Secretaria. 
05 a 19/12 – período de exames finais. 
19/12 – término do semestre letivo. 
22/12 – último dia para entrega das avaliações dos exames e médias finais pelos professores e 
para publicação pela Secretaria. 

Parágrafo Único – Os exames finais das disciplinas paralisadas iniciarão em 
09/12/2003. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Florianópolis, 18 de dezembro de 2003. 

 



Prof. José Carlos Cechinel 
Presidente  


