
Ato Normativo n° 010, 
de 08 de junho de 2020

Kaio Henrique Coelho do Amarante,  Reitor da Universidade do Planalto Catarinense
(UNIPLAC), no uso de suas atribuições  e de acordo com Parecer nº 003, de 5 de junho de 2020,
aprovado ad referendum do Conselho Universitário (CONSUNI), 

RESOLVE:

Art. 1° Alterar o Calendário Acadêmico 2020 – 18 e 20 semanas, conforme quadro a seguir:

 Calendário 18 semanas  Alteração aprovada  – Calendário 18 semanas

01/04 a 30/04 Prazo para requerimento de 
Prova de Proficiência 
(Resolução 197/2015 - para a 
realização da prova em maio de
2020) – conforme edital

01/06 a 30/06 Prazo para requerimento de 
Prova de Proficiência (Resolução
197/2015 - para a realização da 
prova em maio de 2020) – 
conforme edital

04/05 a 29/05 Aplicação  das  Provas  de
Proficiências  (para  realização
da  prova  solicitada  e  deferida
em  abril/2020  –  Resolução
197/2015) – conforme edital

01/07 a 31/08 Aplicação  das  Provas  de
Proficiências  (para  realização  da
prova  solicitada  e  deferida  em
abril/2020 – Resolução 197/2015)
– conforme edital

12/06 e 13/06 Recesso Geral de Corpus 
Christi

12/06 e 13/06 Suspensão do Recesso Geral de 
Corpus Christi

 Calendário 20 semanas  Alteração aprovada  – Calendário 20 semanas

01/04 a 30/04 Prazo para requerimento de 
Prova de Proficiência 
(Resolução 197/2015 - para a 
realização da prova em maio de
2020) – conforme edital

01/06 a 30/06 Prazo para requerimento de 
Prova de Proficiência (Resolução
197/2015 - para a realização da 
prova em maio de 2020) – 
conforme edital

04/05 a 29/05  Aplicação  das  Provas  de
Proficiências  (para  realização
da  prova  solicitada  e  deferida
em  abril/2020  –  Resolução

01/07 a 31/08 Aplicação  das  Provas  de
Proficiências  (para  realização  da
prova  solicitada  e  deferida  em
abril/2020 – Resolução 197/2015)



197/2015) – conforme edital – conforme edital

12/06 e 13/06 Recesso Geral de Corpus 
Christi

12/06 e 13/06 Suspensão do Recesso Geral de 
Corpus Christi

Art. 2° Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação.

                           Kaio Henrique Coelho do Amarante
                                               Reitor          


