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(Paz e bem!)

A nossa Universidade São Francisco (USF) faz parte da tradição 
secular dos franciscanos a serviço da Educação. Para nós fran-
ciscanos, a fraternidade é um elemento essencial e fundamen-
tal: reconhecer no outro e em todas as criaturas um irmão, uma 
irmã. Por isso, é com muita satisfação que acolhemos cada um 
de vocês.

Você viverá conosco uma das mais belas e desafiantes etapas 
da sua vida: o Ensino Superior. Durante esse tempo, partilhare-
mos alegrias e esperanças, tristezas e angústias, mas, acima de 
tudo, construiremos uma relação que deixará marcas na memó-
ria de todos nós. Este é o nosso maior tesouro: a possibilidade 
de entrecruzarmos vidas, os saberes que cada um de nós é e 
dos quais é portador e, nessa troca de saberes, a formação de 
sujeitos capazes e comprometidos com a transformação da so-
ciedade.

Para tanto, a pro-vocação diária é a abertura. Abertura ao diá-
logo, abertura à escuta, abertura ao outro. Abrir a possibilidade 
para o encontro com meus colegas de outros cursos, com os 
professores e profissionais que constituem a USF. Tal atitude 
é a pro-vocação, o chamar a si a responsabilidade pelo estudo, 
pela sala de aula, pelo conhecimento e, principalmente, contri-
buir para que a nossa Universidade estabeleça pontes com os 
desafios e questionamentos do dia a dia.

Aqui neste manual você terá o contato com a estrutura da nossa 
USF, para auxiliá-lo. Depois, circule pelo campus, visite os espa-
ços, procure conhecer as pessoas. Retomo a ideia inicial: somos 
uma Instituição Franciscana, tentamos diariamente construir 
relações fraternas, de irmãos e irmãs.

Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã! Vamos juntos empe-
nhar-nos pela Educação!

Fraterno abraço,

Frei Thiago Alexandre Hayakawa, OFM

Pelos frades da Mantenedora da USF, a Casa de Nossa Senhora 
da Paz – Ação Social Franciscana

EXPEDIENTE BEM-VINDO
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Os Cursos e Atividades de Extensão destinam-se à di-
vulgação e atualização de conhecimentos e técnicas 
que visam à elevação cultural da Comunidade, e estão 
abertos aos candidatos que preencherem os requisitos 
próprios de cada caso.

Quarenta anos de presença franciscana na educação 
superior. Três campi bem estruturados nas cidades: Bra-
gança Paulista, Itatiba, Campinas (com duas unidades – 
Cambuí e Swift). Essa é a USF, um complexo educacio-
nal com mais de 50 cursos de graduação abrangendo 
todas as áreas do conhecimento, 27 cursos de pós-gra-
duação, incluindo três programas de stricto sensu, e um 
total de, aproximadamente, 10 mil alunos matriculados e 
67 mil profissionais formados. 

Atestamos nossa qualidade de ensino por meio das 
avaliações do MEC (Ministério da Educação), da alta taxa 
de empregabilidade entre os alunos e dos prêmios insti-
tucionais conquistados.

Na graduação, possuímos cursos estrelados pelo Guia 
do Estudante, considerado uma das mais importantes 
publicações do segmento de ensino superior do país. Na 
pós-graduação stricto sensu, o destaque fica por conta 
dos resultados obtidos na avaliação CAPES (Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
do MEC, alcançando um grau de excelência que indica 
desempenho equivalente ao alto nível de padrão inter-
nacional.

Nossas conquistas sempre contam com a presença 
do carisma franciscano, que é compartilhado por todos 
nós, membros da comunidade universitária, e perpetua-
do no lema “Educação para a Paz”.

O vínculo acadêmico do discente com a USF efetua-se 
mediante matrícula nos cursos em nível de graduação e 
de pós-graduação, dentro dos prazos estabelecidos no 
calendário escolar e edital de Processo Seletivo, aberto 
a candidatos que tenham concluído, respectivamente, 
o Ensino Médio ou equivalente e curso de graduação, 
segundo normas específicas estabelecidas pelo CON-
SEPE (conforme art. 123 e 124 do Regimento).

A matrícula se efetiva mediante assinatura e/ou aceite 
eletrônico do contrato de prestação de serviços educa-
cionais e pagamento da primeira mensalidade escolar.

Ao final de cada semestre letivo, e nos prazos previs-
tos em Calendário Escolar, o aluno deve renovar sua 
matrícula mediante requerimento/contrato de rematrí-
cula, via USFConnect, sob pena de, não o fazendo, ter 
sua matrícula automaticamente trancada ou cancelada, 
conforme a situação acadêmica de cada aluno. 

Os cursos de graduação destinam-se à formação de 
profissionais em nível superior. Compreendem os cur-
sos de licenciatura (formação de professores), bachare-
lados e tecnólogos.

Os Cursos de Graduação visam à formação de profis-
sionais em Estudos Superiores nas áreas específicas de 
conhecimento e estão abertos a portadores de certifi-
cado ou diploma de conclusão dos estudos de Ensino 
Médio ou equivalente que tenham obtido classificação 
em processo Seletivo.

A USF, sob inspiração de seu patrono, São Francisco de 
Assis, tem por missão produzir e difundir o conhecimen-
to, libertar o ser humano pelo diálogo entre a ciência e a 
fé e promover a fraternidade e a solidariedade, mediante 
a prática do bem e consequente construção da paz. 

É concedido ao discente de graduação o trancamento 
de matrícula, para efeito de mantê-lo vinculado à USF, 
quando interrompidos temporariamente os estudos. 
Seu direito à reabertura de matrícula estará condiciona-
do à existência de vagas e à oferta regular de disciplinas 
do curso ao qual está vinculado, para o próximo período 
letivo, no prazo fixado em Calendário Escolar, mediante 
requerimento e desde que regularizadas as pendências 
financeiras.

Não será concedido, trancamento de matrícula no pri-
meiro semestre de estudos na Instituição, devendo, 
neste caso, ser requerido o cancelamento de matrícula.

O trancamento é concedido no máximo por 3 (três) ve-
zes, alternadas ou consecutivas.

O trancamento tem validade somente até o término do 
semestre em que foi requerido, sob pena de, não se re-
novando, ocorrer a perda do vínculo com a Instituição.

Os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu destinam-se 
a complementar, desenvolver e aprofundar os estudos 
feitos em Curso de Graduação, conferindo ao aluno o 
título de Especialista.

Ser reconhecida pela excelência acadêmica, pelo dina-
mismo, pela inovação e pelo compromisso com a justiça, 
a paz e a sustentabilidade ecológica.

A reabertura de matrícula guia-se da seguinte forma:

I. Ocorre se o requerente estiver com a situação fi-
nanceira regularizada junto à Instituição;

II. Ocorre sem a necessidade de se prestar novo pro-
cesso seletivo, considerando, para tanto, o vínculo 
anteriormente trancado;

III. Serão indeferidos os requerimentos de alunos com 
mais de três trancamentos alternados ou consecuti-
vos; o discente será reenquadrado no currículo mais 
recente de seu curso, salvo se seu enquadramento 
em currículo anterior não importar em oferecimento 
de disciplina extinta, devendo submeter-se à análise 
curricular para aproveitamento de disciplinas ante-
riormente cursadas em currículo outro ao do reen-
quadramento.

Entende-se por transferência externa para a Universi-
dade os casos de transferência entre Instituições.

É concedida matrícula a aluno transferido de curso su-
perior de universidade ou instituição congênere nacio-
nal regularmente credenciada e com curso autorizado 
pelo Ministério da Educação, ou estrangeira, na estrita 
conformidade das vagas existentes no curso de inte-
resse, se requerida nos prazos fixados no Edital próprio 
e de acordo com as normas aprovadas pelo CONSEPE 
(art. 137 do Regimento)

Em caso de Servidor Público Federal, Civil ou Militar, re-
movido ex-officio, a matrícula é concedida ao transferi-
do, independentemente de vagas e prazos, nos termos 
da Lei (§ 1º do art. 137 do Regimento).

O aluno transferido está sujeito às adaptações curricu-
lares que se fizerem necessárias, podendo aproveitar os 
estudos realizados com aprovação no curso de origem, 
se equivalentes, nos termos das normas internas apro-
vadas pelo CONSEPE e da Legislação pertinente, bem 
como do disposto no art. 138 do Regimento.

Os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu desti-
nam-se à formação de pesquisadores, à produção de 
novos conhecimentos e à capacitação docente. Com-
preendem programas de Mestrado e Doutorado, de ní-
veis independentes e terminais, não constituindo o pri-
meiro, necessariamente, pré-requisito para o segundo.

ExtensãoQuem Somos Matrícula Inicial

Rematrícula

Graduação

Nossa Missão

Trancamento de Matrícula

Lato Sensu

Nossa Visão

Reabertura de Matrícula

Transferência Externa

Stricto Sensu

      NíVEIS 
DE ENSINOA USF

      NORMAS E 
ORIENTAÇõES
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Entende-se por transferência interna os casos de trans- 
ferência entre turno do mesmo curso e entre os cursos 
do mesmo campus ou entre os campi da Universidade 
São Francisco.

O aluno que desejar se transferir deverá requerê-lo nos 
prazos previstos em Calendário Escolar. Deferido o pe-
dido de transferência, o aluno assume o ônus do novo 
curso a partir de sua matrícula.

Plano de Estudos é um instrumento administrativo, aca-
dêmico e pedagógico, que tem por objetivo definir disci-
plinas, turmas, horários, e em que o discente deve ser 
matriculado.

Havendo necessidade de elaboração de Plano de Es-
tudos, cabe a responsabilidade ao discente e deve ser 
feito por ele, sob as orientações do Núcleo de Registro 
e Controle Acadêmico e regulamentação emanada do 
CONSEPE, nos períodos estabelecidos em Calendário 
Escolar.

Na elaboração do Plano de Estudos, é exigência primária 
a observância da condição das disciplinas em pré-requi-
sito e correquisito:

- Pré-requisitos são conhecimentos adquiridos em 
disciplinas que, obrigatoriamente, devem ser cursadas 
com aprovação, antes da matrícula em disciplinas sub-
sequentes que delas dependem, não podendo ser cur-
sadas concomitantemente.

- Correquisitos são conhecimentos adquiridos em disci-
plinas que, obrigatoriamente, devem ser cursadas antes 
ou concomitantemente às disciplinas que delas depen-
dem.

Cabe destacar que são nulos os estudos realizados em 
desacordo com o Plano de Estudos.

Eventual dispensa de disciplinas pode, segundo normas 
do CONSEPE, ser concedida, por meio de:

I. Aproveitamento de estudos de disciplinas cursa-
das em curso superior, consideradas similares ou 
equivalentes a disciplinas do curso de matrícula pela 
coordenação do curso;

II. Comprovação de Proficiência, por meio de docu-
mentos hábeis e por avaliação escrita;

III. Avaliação de Suficiência, facultada ao discente 
matriculado em curso de graduação da Universidade 
São Francisco e reprovado em disciplina(s).

Ao ingressar na Universidade, o aluno dos cursos de 
Graduação deverá retirar na Central de Relacionamen-
to do campus a Carteirinha de Estudante. Nela consta 
o Registro  Acadêmico (RA) do aluno. A carteirinha es-
tudantil é utilizada para acesso ao campus, palestras, 
eventos, bem como para retirada de livros e outros 
benefícios que uma carteirinha de estudante fornece, 
como descontos em atividades culturais, etc.

Informações: 0800 727 8855.

A avaliação do rendimento é realizada por disciplina.

O sistema de avaliação de aprendizagem em disciplinas 
é composto por etapas avaliativas denominadas N1 (pri-
meira avaliação), N2 (segunda avaliação) e N3 (avaliação 
substitutiva), às quais são atribuídas notas variáveis en-
tre zero e dez.

A média para aprovação é de 6,0 pontos, exceto para as 
disciplinas que possuem regulamento específico, cuja 
média para aprovação pode ser superior a 6,0 pontos.

O índice mínimo de frequência para aprovação é de 75% 
da carga horária prevista na disciplina. Por lei, a frequên-
cia às aulas é obrigatória.

Para o cálculo da frequência mínima a ser cumprida em 
cada disciplina, deve ser tomado como base o número 
total de horas-aula, isto é, o número de aulas semanais 
multiplicado por 20 semanas. Assim, uma disciplina de 
72 horas será ministrada em 80 horas-aula e a frequ- 
ência mínima a ser cumprida pelo aluno será de 60 ho- 
ras-aula (15 dias de aula). Da mesma forma, uma disci-
plina de 36 horas será ministrada em 40 horas-aula e a 
frequência mínima a ser cumprida pelo aluno será de 30 
horas-aula (15 dias de aula). 

Em algumas disciplinas, o Projeto Pedagógico do Curso  
fixa frequência  mínima superior  a 75%, como ocorre em 
alguns estágios.

Caso o nome do aluno não conste na lista de frequên- 
cia, este deve procurar a Central de Relacionamento do 
seu campus para verificação e regularização acadêmica.

Por meio do endereço www.usf.edu.br, o aluno poderá 
obter, pelo USFConnect, informações acadêmicas e fi-
nanceiras, bem como sobre cursos, campi, processos 
seletivos, eventos, etc.

Ainda tem a possibilidade de solicitar protocolos, emitir 
boletos das mensalidades de curso, efetuar a rematrí-
cula, atualizar os dados cadastrais e realizar, com acei-
tação ou não, seu plano de estudos e demais serviços 
oferecidos pela Universidade São Francisco.

A avaliação institucional representa um momento de 
interlocução entre Instituição e aluno quanto à sua sa-
tisfação em relação aos serviços, corpo docente e es-
trutura física disponibilizados.

Aluno! Quando solicitado, atenda ao chamado da sua 
Universidade e participe da avaliação institucional! Sua 
opinião é muito importante para a melhoria dos serviços 
prestados pela USF.

A Avaliação de Suficiência consiste em verificação da 
recuperação de conhecimentos referentes à disciplina 
curricular de curso de graduação na qual o estudante 
tenha sido reprovado. A avaliação será feita exclusiva- 
mente por meio de prova presencial escrita, individual e 
sem consulta.

Poderá participar da Avaliação de Suficiência em                  
disciplina curricular o estudante que preencher todas as 
condições seguintes:

I. Haver cursado disciplina passível de Avaliação de 
Suficiência e nela ter sido reprovado;

II. Estar regularmente matriculado em curso de gra-
duação da Universidade São Francisco.

O estudante poderá submeter-se a Avaliação de Sufi- 
ciência em disciplina que cursou ou em disciplina equi- 
valente.

Transferência Interna

Plano de Estudos

Dispensa de Disciplinas

Carteirinha Estudantil

Critérios de Avaliação

Frequência às Aulas

USF Connect

Avaliação Institucional

Avaliação de Suficiência
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Enriquecimento curricular é a matrícula de aluno regular 
de curso de graduação da Universidade São Francisco 
em disciplina de graduação não pertencente ao currí-
culo do curso em que se encontra matriculado. O alu-
no matriculado em regime de enriquecimento curricular 
submete-se aos mesmos objetivos, conteúdos progra-
máticos, carga horária e critérios de avaliação da turma 
regular, mas não terá vínculo com o curso de graduação 
que oferece as disciplinas.

Ato solene no qual a autoridade acadêmica confere grau 
ao formando, a partir do qual o mesmo passa a fazer jus 
ao diploma. 

O ato de Colação de Grau dos concluintes de cada Cur-
so de Graduação é realizado em sessão solene em dia, 
hora e local previamente fixados pela Reitoria (art. 185 
do Regimento). Será registrado em ata (§ 1º do art. 185 
do Regimento) e não possui custo para o discente. 

O ato de Colação de Grau do discente formando será 
regido por Regulamento próprio, emanado do CONSE-
PE (Resolução CONSEPE 29/2011 – §2º do art. 185 do 
Regimento). 

Só será conferido grau ao discente que estiver regular 
perante o Exame Nacional de Desempenho de Estudan-
tes – ENADE, de acordo com a legislação em vigor (§3º 
do art. 185 do Regimento). 

Ao formando que não puder receber o grau em sessão 
solene, este ser-lhe-á conferido em outra data, em sole-
nidade especialmente marcada pelo Núcleo de Registro 
e Controle Acadêmico, no respectivo campus, na pre-
sença de 2 (duas) testemunhas (§4º do art. 185 do Re-
gimento). O requerimento para esta solenidade possui 
custo. 

Enriquecimento Curricular

Colação de Grau

O aluno poderá requerer qualquer documento ou soli-
citação por meio de protocolo on-line, via USFConnect.

É assegurado aos discentes portadores de doença in-
fectocontagiosa ou impedidos por alguma limitação 
física, superior ao período de dez dias, e às discentes 
gestantes, direito ao regime excepcional, com dispensa 
de frequência regular, em conformidade com a legisla-
ção vigente e as normas constantes no Regimento e 
outras aprovadas pelo CONSEPE.

Os interessados deverão requerer o regime excepcional 
mediante apresentação de atestado médico, com indi-
cação do tempo considerado necessário de afastamen-
to das atividades escolares. O requerimento deverá ser 
apresentado, no máximo, até dez dias corridos após o 
início do impedimento, podendo ser feito por procurador 
ou comprovado membro da família. 

O aluno de extraordinário conhecimento, demonstrado 
por meio de provas e outros instrumentos de avaliação 
específicos, aplicados por banca examinadora especial, 
poderá ter abreviada a duração de seu curso, em con-
formidade com a regulamentação estabelecida pela Re-
solução CONSEPE 9/2012 e a legislação vigente.

Eventual dispensa de disciplinas, segundo normas do 
CONSEPE, pode ser concedida por aproveitamento de 
estudos de disciplinas equivalentes cursadas em Curso 
Superior, ou comprovação de Proficiência.

A revisão da avaliação escrita é um direito do aluno, 
inerente ao processo avaliativo, e será efetuada direta-
mente entre professor e aluno. 

O aluno tem o direito de requerer, nos prazos previstos 
no Calendário Escolar e no Regimento (art. 148), a revi-
são das notas e frequências divulgadas. Não será reali-
zada a revisão fora de prazo.

Atende à comunidade acadêmica em suas necessida-
des bibliográficas e de informação, dando suporte ao 
desenvolvimento dos cursos ministrados.

Estimula o autodesenvolvimento dos usuários, a pes-
quisa científica e a informação, por meio de conheci-
mento registrado.

Para os alunos dos cursos de Graduação é permitido o 
empréstimo de até 3 (três) itens de cada vez e até 5 
(cinco) itens para alunos vinculados a projetos de pes-
quisa e matriculados em disciplinas de Trabalho de Con-
clusão de Curso, com prazo de devolução de 7 (sete) 
dias. O empréstimo – pessoal e intransferível – aos alu- 
nos é realizado mediante a apresentação da carteirinha  
estudantil.

Fique por dentro do Regulamento do Sistema de Biblio-
tecas da USF acessando Normas da Biblioteca, no link 
http://www.usf.edu.br/biblioteca!

Fica proibido, em todas as dependências da Universi-
dade São Francisco – USF, o porte de armas branca ou 
de fogo, por qualquer pessoa, mesmo estando autoriza-
da, por função ou estado, a ter tal porte, excetuando-se 
o caso de segurança externa, quando expressamente 
chamada pela Direção. 

Também fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas 
e a prática de jogos de azar nas dependências da Uni-
versidade São Francisco – USF.

Conforme artigo 2º da Lei Federal nº 9.294, de 15 de ju-
lho de 1996, regulamentada pelo Decreto nº 2.018 de 1º 
de outubro de 1996, e atendendo à Lei Estadual 13.541, 
de 7 de maio de 2009, é proibido o uso de cigarros, ci-
garrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro pro-
duto fumígero, derivado ou não do tabaco, em recinto 
coletivo, privado ou público.

A Central de Relacionamento, órgão vinculado à Pró
-Reitoria de Administração e Planejamento, é respon-
sável por intermediar o contato entre a Comunidade 
Universitária e os diversos órgãos da USF, no que tange 
a processos administrativos, e por atender às diversas 
demandas da comunidade universitária. 

A Central de Coordenação, órgão vinculado à Pró-Reito-
ria de Administração e Planejamento, é responsável por 
mediar o relacionamento da Comunidade Universitária 
e as coordenações de curso, no que se refere a proces-
sos acadêmicos.

Declarações e Requerimentos

Regime Excepcional

Exame de ProficiênciaRevisão de Notas e Faltas

Biblioteca

Central de Relacionamento

Central de Coordenação

ACESSO 
ACADêMICO

IMPORTANTE
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 Núcleo de Relações  
Internacionais (NRI)
Vivenciar uma experiência internacional é uma ótima 
maneira de adquirir fluência em outro idioma, desenvol-
ver maior entendimento e respeito às diferenças cul-
turais e também agregar um diferencial importante ao 
currículo profissional. Atenta a essa tendência, a USF, 
por meio do Núcleo de Relações Internacionais (NRI), 
oferece aos seus alunos diversas oportunidades de in-
tercâmbio, por meio de convênios com mais de 20 pa-
íses. 

Informações: nri-usf@usf.edu.br

 Núcleo de Educação a Distância 
(NEAD)
A velocidade das mudanças e avanços tecnológicos 
têm influenciado grandes mudanças na sociedade, em 
seus hábitos de vida e de consumo e, principalmente 
no mundo do trabalho. Estar preparado para esse con-
texto profissional de aceleradas mudanças e competi-
tividade requer uma formação de qualidade, dinâmica, 
conectada e atualizada às tendências da conectividade 
mundial e de educação a distância. Consciente de seu 
papel de produzir e difundir conhecimento, a USF conta 
com o NEAD para administrar as atividades, disciplinas 
e cursos na modalidade a Distância, possibilitando aos 
alunos o desenvolvimento de habilidades e competên-
cias indispensáveis ao desenvolvimento de carreiras na 
atualidade.

 Núcleo de Extensão  
Universitária (NEXT)
A nossa Universidade está sempre de portas abertas à 
comunidade. O Núcleo de Extensão Universitária (NEXT) 
está a serviço dos alunos e professores para oferecer o 
suporte necessário nas ações com a sociedade: cursos, 
projetos e eventos. Assim, o NEXT contribui para que a 
comunidade USF esteja atenta às demandas do nosso 
bairro, da nossa cidade, do nosso país. 

Informações: nextusf@usf.edu.br

     NÚCLEOS

 Núcleo de Pós-Graduação  
Stricto Sensu (NPS)
O NPS é o órgão executivo responsável pela gestão 
acadêmica e estratégica dos Programas de Pós-Gradu-
ação Stricto Sensu da USF: Ciências da Saúde, Educa-
ção e Psicologia, que oferecem Mestrado e Doutorado. 
Ele tem por objetivos coordenar as atividades dos pro-
gramas, fomentar estudos e coordenar projetos de inte-
resse dos programas abrangidos. 

Informações: nucleo.pgss@usf.edu.br

 Núcleo de Licenciaturas (NLIC)
O NLIC tem por objetivo principal coordenar e super-
visionar as atividades dos cursos de formação de pro-
fessores (licenciatura) ofertados na USF, articulando-as 
às atividades de pesquisa e extensão e estabelecendo 
interlocução com o Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Educação da USF. O NLIC atua também como 
cogestor do Programa de Formação Geral da USF. 

Informações: nucleo.licenciaturas@usf.edu.br

 Núcleo de Registro e Controle 
Acadêmico (NRCA)
O NRCA, vinculado à Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa 
e Extensão, é órgão responsável pela centralização dos 
registros, arquivo, expedição de documentos e con-
trole acadêmico da USF. Entre suas atribuições estão: 
estabelecer e organizar as atividades relativas à ma-
trícula inicial e rematrícula; estabelecer e organizar as 
atividades referentes ao Plano de Estudos; elaborar o 
Calendário Escolar; organizar e manter os cadastros 
das informações da Instituição no sistema acadêmico; 
expedir diplomas de graduação e de pós-graduação e 
certificados de sua competência; organizar e manter o 
arquivo dos prontuários dos alunos; realizar conferên-
cias de documentos acadêmicos, bem como outros que 
façam parte do prontuário dos alunos; promover capaci-
tações e treinamentos dos colaboradores, coordenado-
res e docentes da Instituição em assuntos relacionados 
aos processos acadêmicos. 

Informações: nrca@usf.edu.br

 Núcleo Atendimento  
Psicopedagógico e Apoio ao Estudante 
com Necessidades Educativas  
Especiais (NAP)
O NAP, vinculado à Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, é o órgão encarregado de gerir, fornecer apoio 
psicopedagógico e técnico aos discentes da USF que 
necessitem de orientação de leitura e estudo, portado-
res de deficiência ou mobilidade reduzida. 

Informações: nap@usf.edu.br

 Núcleo de Empregabilidade e 
Empreendedorismo (NEP)
O NEP tem como objetivo proporcionar apoio ao aluno 
para o pleno aproveitamento da experiência estudantil, 
potencializando sua formação profissional e acesso ao 
mercado de trabalho. Oferece aos estudantes da USF 
oportunidades de vagas de estágio, programas de trai-
nee, empregos, além de orientações para a elaboração 
de currículos e orientações para entrevistas e dinâmi-
cas. Sempre com o objetivo de ajudar o aluno a ingres-
sar no mercado de trabalho.

Informações: Bragança Paulista: nepbp@usf.edu.br

Campinas: nepcps@usf.edu.br

Itatiba: nepit@usf.edu.br

 Núcleo de Pastoral  
Universitária (NPU)
Você sabia que a USF tem como seu patrono São Fran-
cisco de Assis? Se você não se liga em religião e san-
tos, fique tranquilo! Francisco de Assis nos inspira e nos 
ajuda, simplesmente, a sermos pessoas melhores e ex-
celentes profissionais. A Pastoral Universitária da USF, 
como guardiã da missão da Universidade, promove cele-
brações, grupos de estudos e orações, encontros, troca 
de ideias e ainda disponibiliza um espaço de convivên-
cia e acolhimento (Espaço Franciscano). Freis e Agentes 
da Pastoral irão acompanhá-lo em toda a sua trajetória 
universitária, inspirando valores que traduzem o modo 
franciscano de ser. 

Informações: pastoral@usf.edu.br
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01 -  Feriado: Confraternização Universal
01 a 22 - Recesso Escolar do Corpo Docente   
(exceto Diretores, Coordenadores de Curso e de Núcleo e 
Internato – Medicina)
01 a 31 - Férias do Corpo Discente (exceto Internato – Medicina)
02 a 16 - Férias Diretores, Coordenadores de Curso, Progra-
mas e Núcleo 
02 a 27 - Oferecimento das DPEs (incluídas as digitações de 
notas e faltas)
05 - Término do período de Rematrícula dos Cursos de 
Graduação
15 a 17 - Período de Plano de Estudos
17 - Atendimento presencial de Plano de Estudos
17 a 21 - Recesso Escolar Diretores e Coordenadores de Curso
22 - Início das Atividades do Internato – Medicina 9º a 12º 
semestres
23 a 31 - Planejamento Pedagógico

01 - Início das Atividades Escolares da Graduação – 1º sem. 2018 
01/2 a 01/3 - Período de inscrições online para a Avaliação 
de Suficiência
29/1 a 07/2 - Período de Alteração do Plano de Estudos
29/1 a 15/2 - Período de inscrição para a Prova de Proficiência
29/1 a 11/2 - Período de solicitação de Enriquecimento Curri-
cular na Graduação
01 a 16 - Período para inscrição como aluno Ouvinte/Especial 
na Graduação
01 a 23 - Período para matrícula como aluno Ouvinte/Espe-
cial na Graduação 
12 a 14 - Recesso Escolar Carnaval
17 - PED: Encontro presencial obrigatório
26/2 a 03/3 - Período de aplicação de Provas de Proficiência 
28 - Data-limite para solicitação de Análise Curricular para 
dispensa de disciplina no 1º semestre 2018

26/2 a 03/3 - Período de aplicação de Provas de Proficiência
01/2 a 01/3 - Período de inscrições online para a Avaliação 
de Suficiência
05 - Início das Atividades Escolares dos Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu referentes ao 1º semestre de 2018
17 - Avaliação de Suficiência
29 a 31 - Recesso Escolar Feriado Paixão de Cristo

Janeiro 2018

Fevereiro 2018

Março 2018

      CALENDáRIO ESCOLAR  
1º SEMESTRE DE 2018

01 - Páscoa
07 - PED – Avaliação presencial N1
08 - Encerramento do 1º período do 1º semestre letivo de 2018
09 - Início do 2º período do 1º semestre letivo de 2018
09/4 a 10/5 - Período de inscrições online para a Avaliação 
de Suficiência
12 - Prazo final para entrega e digitação das Notas N1, exceto PED 
12 a 15 - Período para protocolizar revisão de Notas N1, 
exceto PED
21 - Feriado: Tiradentes
23 a 25 - Período para protocolizar revisão de Notas N1 PED
30 - Recesso Escolar – Dia do Trabalho

09/4 a 10/5 - Período de inscrições online para a Avaliação 
de Suficiência 
01 - Feriado – Dia do Trabalho
08 e 09 - XXIV Encontro de Iniciação Científica, XVII Encon-
tro de Pós-Graduação, XIII Encontro de Extensão Universitá-
ria e XI Seminários de Estudos do Homem Contemporâneo
26 - Avaliação de Suficiência     
PED – Avaliação presencial N2
31 - Feriado – Corpus Christi

01 e 02 - Recesso Escolar – Corpus Christi
04 a 20 - Período de Rematrícula para 2º semestre 2018 – 
Pós-Graduação Stricto Sensu
11/6 a 05/7 - Período de Rematrícula para 2º semestre 2018 
– Graduação
14 - Prazo final para entrega e digitação das Notas N2
14 a 17 - Período para protocolizar revisão de Notas N2
16 - PED – Avaliação presencial N3
24 - Término das atividades do Internato – Medicina 11º e 12º 
semestres
25 - Recesso Escolar do Internato – Medicina 11º e 12º semestres
26/6 a 10/7 - Férias do Corpo Docente do Internato – Medi-
cina 11º e 12º semestres
28 - Prazo final para entrega e digitação de Notas N e N3 
dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu
28 e 29 - Período para protocolizar revisão de Notas N e N3 
e Faltas dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação Stricto 
Sensu
30 - Término das Atividades Escolares – 1º semestre 2018. 
Término das atividades do Internato – Medicina 9º e 10º 
semestres

Abril 2018

Maio 2018

Junho 2018

Dias letivos 117 dias letivos no 1º semestre de 2018Dia não letivo
Dia letivo somente 
em alguns campi
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26/6 a 10/7 - Férias do Corpo Docente do Internato – Medi-
cina 11º e 12º semestres 
01 a 31 - Férias do Corpo Discente (exceto Internato – Medicina)
02 a 16 - Férias do Corpo Docente do Internato – Medicina 9º 
e 10º semestres Férias Diretores, Coordenadores de Curso, 
Programas e de Núcleo
02 a 28 - Oferecimento das DPEs (incluídas as digitações de 
notas e faltas)
02 a 31 - Férias do Corpo Docente (exceto Internato – Medicina)
05 - Término do período de Rematrícula da Graduação
09 - Feriado – Revolução Constitucionalista de 1932
10/7 a 02/8 - Período de inscrições online para a Avaliação 
de Suficiência
11 - Início das Atividades do Internato – Medicina 12º semestre
16 a 18 - Período de Plano de Estudos
17 - Início das Atividades do Internato – Medicina 9º a 11º semestres
18 - Atendimento Presencial de Plano de Estudos
30/7 a 08/8 - Período de Alteração do Plano de Estudos
30/7 a 12/8 - Período para solicitação de Enriquecimento 
Curricular na Graduação
30/7 a 13/8 - Período de inscrição para a Prova de Proficiência

01 - Início das Atividades Escolares da Graduação – 2º sem. 2018
01 a 22 - Período para inscrição como aluno Ouvinte/Especial 
na Graduação
01 a 24 - Período para matrícula como aluno Ouvinte/Espe-
cial na Graduação
10/7 a 02/8 - Período de inscrições online para a Avaliação 
de Suficiência
30/7 a 08/8 - Período de Alteração do Plano de Estudos
11 - PED – Encontro presencial obrigatório
30/7 a 12/8 - Período para solicitação de Enriquecimento 
Curricular na Graduação
30/7 a 13/8 - Período de inscrição para a Prova de Proficiência
18 - Avaliação de Suficiência
20 - Início das Atividades Escolares dos Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu referentes ao 2º semestre de 2018
20 a 25 - Período de aplicação de Provas de Proficiência
24 - Data-limite para solicitação de Análise Curricular para 
dispensa de disciplina no 2º semestre 2018

03/9 a 02/10 - Período de inscrições online para a Avaliação 
de Suficiência 
07 - Feriado – Independência do Brasil
08 - Feriado Municipal – Itatiba
Recesso Escolar Independência do Brasil
29 - PED – Avaliação presencial N1

Julho 2018

Agosto 2018

Setembro 2018

      CALENDáRIO ESCOLAR  
2º SEMESTRE DE 2018

03/9 a 02/10 - Período de inscrições online para a Avaliação 
de Suficiência
04 - Dia de São Francisco de Assis
07 - Encerramento do 1º período do 2º semestre letivo de 2018
08 - Início do 2º período do 2º semestre letivo de 2018
11 - Prazo final para entrega e digitação das Notas N1 
11 a 14 - Período para protocolizar revisão de Notas N1
12 - Feriado – N. Sra. Aparecida
13 - Recesso Escolar – N. Sra. Aparecida
15 - Dia do Professor
20 - Avaliação de Suficiência

02 - Feriado: Finados
03 - Recesso Escolar – Finados
05/11 a 10/12 - Período de Rematrícula para 1º semestre de 
2018 - Pós- Graduação Stricto Sensu
15 - Feriado: Proclamação da República
16 e 19 - Recesso Escolar – Proclamação da República/ Dia 
da Consciência Negra
20 - Feriado: Dia da Consciência Negra
30 - Término das atividades do Internato – Medicina 12º 
semestre

01 - PED –Avaliação presencial N2
06 - Prazo final para entrega e digitação de Notas N2
06 a 09 - Período para protocolizar revisão de Notas N2
08 - Feriado Municipal – Bragança Paulista /Campinas
05/11 a 10/12 - Período de Rematrícula para 1º semestre de 
2018 - Pós- Graduação Stricto Sensu
10 - Início da Rematrícula para 1º semestre 2019 - Graduação
15 - PED – Avaliação presencial N3
16 - Término das atividades do Internato – Medicina 9º a 11º 
semestres
20 - Prazo final para entrega e digitação de Notas N e N3 da 
Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu
20 e 21 - Período para protocolizar revisão de Notas N e N3 e 
Faltas dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu
22 - Término das Atividades Escolares – 2º semestre 2018
23 a 31 - Recesso Escolar do Corpo Docente e Discente
25 - Feriado – Natal

Dias letivos
112 dias letivos no 2º semestre de 2018 BP/CP 
113 dias letivos no 2º semestre de 2018 ITDia não letivo

Dia letivo somente 
em alguns campi

Outubro 2018

Novembro 2018

Dezembro 2018
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Bragança Paulista

Campinas - Unidade Swift

Itatiba

Campinas - Unidade Cambuí

UNIDADES

Central de Relacionamento: 
(11) 2454-8172  
Segunda a Sexta, das 9h às 21h30

PABX (11) 2454-8000 – Fax (11) 4034-1825 

Av. São Francisco de Assis, 218 
CEP 12.916-900 – Bragança Paulista-SP

Central de Relacionamento: 
(19) 3779-3326 
Segunda a Sexta, das 8h às 22h00

PABX (19) 3779-3300 

Rua Waldemar César da Silveira, 105  
Vila Cura d’Ars (SWIFT) 
CEP 13.045-510 – Campinas-SP

Central de Relacionamento: 
(11) 4534-8061 
Segunda a Sexta, das 9h às 22h00

PABX (11) 4534-8000 – Fax (11) 4524-1933

Av. Senador Lacerda Franco, 360  
CEP 13.250-400 – Itatiba-SP

Central de Relacionamento: 
(19) 3779-3370 
Segunda a Sexta, das 8h às 22h00

PABX (19) 3779-3370

Rua Cel. Silva Teles, 700 
Prédio “C” – Cambuí 
CEP 13.024-001 – Campinas-SP
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usf.edu.br/tv

universidade são francisco

Central de Relacionamento:  0800 727 8855


