
Calendário Escolar da FOB/USP para o ano de 2021 

Aprovado pela Comissão de Graduação, em reunião extraordinária do dia 29.01.2021 

 

1o semestre de 2021 
Início das aulas – 12 de abril 

Semana de Recepção dos Calouros – 12 a 16 de abril 

Matrícula Presencial da FUVEST (1ª a 3ª chamadas) – 12, 13 e 14 de abril 

Tiradentes – 21 de abril  

Dia do Trabalho - 01 de maio 

Matrícula Presencial da FUVEST (1ª, 2ª e 3ª listas de espera) – 10, 11 e 12 de maio 

Dispensa dos Alunos do 4º ano de Odontologia – 12 de maio (organização do XXXIII COB) 

XXXIV COB – 12 a 15 de maio (para o curso de Odontologia) 

1a semana de provas – 07 a 11 de junho (apenas para os alunos de Odontologia) 

Corpus Christi – 03 de junho (04 – recesso escolar) 

Jornada da Medicina – 11 a 13 de junho 

Revolução Constitucionalista – 09 de julho (10 – recesso escolar) 

2a Semana de provas – 26 a 30 de julho (apenas para os alunos de Odontologia) 

Encerramento das aulas – 16 de julho (para os alunos do 1º, 3º e 4º anos da Medicina) 

Encerramento das aulas – 31 de julho (para os demais alunos/cursos) 

 

 

2o semestre de 2021 
 

Início das aulas – 09 de agosto 

XXVIII Congresso Fonoaudiológico de Bauru – 18 a 21 de agosto (para o curso de 

Fonoaudiologia) 

Semana da Pátria – 06 a 10 de setembro 

1a semana de provas – 27 de setembro a 01 de outubro (apenas para os alunos de Odontologia) 

Dia da Padroeira – 12 de outubro (11 – recesso escolar) 

Dia do Funcionário Público – 28 de outubro (29 – recesso) 

Finados – 02 de novembro (01 – recesso escolar) 

2a Semana de provas – de 13 a 17 de dezembro (apenas para os alunos de Odontologia) 

Encerramento das aulas - 07 de janeiro de 2022  
Colação de Grau do curso de Fonoaudiologia: 17 de Fevereiro de 2022 (5ª feira) 
Colação de Grau do curso de Odontologia: 18 de Fevereiro de 2022 (6ª feira) 
 
  
 


