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RESOLUÇÃO Nº 003 DE 24 DE MAIO DE 2018.
Altera o calendário acadêmico do 1º semestre letivo do
ano de 2018 da Faculdade Sant’Ana.
O Conselho Superior da Instituição de Ensino Superior Sant’Ana –
CONSUP, no uso de suas atribuições legais e regimentais, aprovou e eu Diretora
Geral sanciono a presente Resolução:
Art. 1º Em função da paralisação nos meios de transportes públicos no Município
de Ponta Grossa e região dos Campos Gerais, a fim de preservar os 100 dias
letivos semestrais, fica resolvido, que: a partir da presente data, altera-se o
calendário letivo do 1º semestre letivo da Faculdade Sant’Ana como descrito
abaixo.
§ 1º - As atividades avaliativas finais do primeiro semestre letivo do ano de
2018, não poderão ocorrer antes da semana de 18 a 22 Junho de 2018.
§ 2º - O prazo máximo para pedido de provas de segunda chamada passa
a ser transferido para data de 22 de Junho de 2018.
§ 3º- As avaliações de segunda chamada passarão a ser transferidas para
o dia 26 de Junho de 2018.
§ 4º Fica mantido para as datas de 28 e 29 de Junho de 2018, o prazo
máximo para atualização de notas no Sistema de notas
www.iessa.edu.br/profonline
§ 5º Ficam mantidas as datas de 02 e 03 de Julho de 2018 para realização
de Exames Finais.
§ 6º Altera-se para a data de 04 de Julho de 2018, o prazo máximo para
atualização de notas no Sistema de notas pós exames finais
www.iessa.edu.br/profonline
§ 7º Altera-se para data de 06 de Julho 2018, a entrega dos livros
chamadas pelos docentes.
Art 2º- Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Art 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Ponta Grossa, 24 Maio de 2018.
Dê-se Ciência e Cumpra-se.
___________________
Ir. Maria Aluísia Rhoden
Diretora Geral

