
RESOLUÇÃO Nº 4/2001                  

                        O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO, órgão máximo de deliberação no plano didático-
científico da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas
atribuições legais, considerando o que consta no Processo
01-10495, 

                        RESOLVE 

                        aprovar a reformulação do Calendário Escolar
para o Segundo Semestre de 2001 - Pós-Graduação,
conforme consta do anexo desta Resolução.

                        Publique-se e cumpra-se. Viçosa, 7 de
dezembro de 2001. (a) Evaldo Ferreira Vilela - Presidente.

 

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 4/2001 - CEPE

 REFORMULAÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR PARA O
SEGUNDO

 SEMESTRE DE   2001 - PÓS-GRADUAÇÃO

 AGOSTO

1 0 - Apresentação dos pós-graduandos estrangeiros à Assessoria Internacional e de
Parceria, munidos de passaporte, carteira de identidade ou protocolo, para
obtenção da declaração de matrícula.

14 - Matrícula dos Iniciantes.

15 - Matrícula dos Veteranos.

17 - Matrícula de estudante especial (das 14 às 18 horas).

17 - Exame de proficiência em língua estrangeira.

20 - Início das aulas do período letivo.

20 - Reunião geral dos novos estudantes de pós-graduação.

2 0 - Modificação de matrícula (inclusão, exclusão e troca de disciplinas) e matrícula
daqueles que ainda não a fizeram.

DEZEMBRO

10 - Reinício das aulas do 2º período letivo de 2001.

17 e 18 - Modificação de matrícula (inclusão, exclusão e troca de disciplinas) e matrícula
daqueles que ainda não a fizeram.

21 - Último dia para entrega, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, dos pedidos de
docentes e técnicos para realização de programas de pós-graduação, a partir do
primeiro período letivo de 2002.

21 - Último dia para encaminhamento, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, dos
pedidos de alteração de conceitos do primeiro período letivo de 2001 (Resolução
nº 5/94 - CEPE).

24 a 31 - Recesso Escolar

JANEIRO

1º a 4 - Recesso Escolar



1 5 - Último dia para trancamento de matrícula, independentemente da assinatura dos
professores das disciplinas.

15 - Último dia para que os alunos que não efetivaram a matrícula no segundo período
letivo de 2001 solicitem à Diretoria de Registro Escolar afastamento especial.

21 - Último dia para cancelamento de inscrição em disciplinas do segundo período letivo de
2001.

30 - Último dia para que as coordenações dos programas de pós-graduação enviem aos
peticionários o resultado dos pedidos de inscrição para o primeiro período letivo
de 2002.

30 - Último dia para que o DCE e a APG enviem, à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários,
para encaminhamento à Reitoria, os nomes dos discentes que comporão a mesa
eleitoral das eleições de representantes nos Órgãos Colegiados da UFV para 2002.

31 - Último dia para entrega, nas Coordenações dos programas de pós-graduação, de
pedidos de prorrogação de prazos para conclusão de curso.

31 - Último dia para que os departamentos enviem à Diretoria de Registro Escolar a
relação das disciplinas que serão oferecidas no primeiro período letivo de 2002.

FEVEREIRO

01 - Último dia para registro de chapas para as eleições de representantes do corpo
discente nos Órgãos Colegiados para 2002.

05 - Eleição dos representantes do corpo discente nos Órgãos Colegiados da UFV, para
2002.

08 - Último dia para o Registro Escolar encaminhar aos departamentos as folhas de notas
e conceitos, do primeiro período letivo de 2001, para conferência e assinatura.

11 a 13 - Recesso Escolar.

1 5 - Último dia para trancamento de matrícula, mediante atestado dos professores
responsáveis pelas disciplinas comprovando o atendimento às exigências das
disciplinas, que estiver cursando, especialmente quanto à freqüência.

22 - Último dia para entrega, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, de pedidos de
prorrogação de prazo para conclusão de curso.

22 - Último dia para que os departamentos encaminhem à Diretoria de Registro Escolar,
devidamente assinadas e conferidas, as folhas com os resultados finais do primeiro
período letivo de 2001. 

28 - Último dia para que o Registro Escolar divulgue as disciplinas que serão oferecidas no
primeiro período letivo de 2002

MARÇO

1 º - Último dia para entrada dos planos de estudo na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, devidamente aprovados, para efeito de matrícula no primeiro período
letivo de 2002.

22 - Término das aulas do segundo período letivo de 2001.

26 - Último dia para que os departamentos encaminhem à Diretoria de Registro Escolar as
comunicações de atendimento às exigências de seminário dos estudantes de pós-
graduação, referentes ao segundo período letivo de 2001.

27 - Último dia para que os departamentos encaminhem à Diretoria de Registro Escolar os
resultados finais do segundo período letivo de 2001.

ABRIL

1º - Último dia para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação encaminhar à Diretoria de
Registro Escolar as atualizações de planos de estudo.

0 2 - Último dia para que os departamentos enviem à Diretoria de Registro Escolar os
formulários de alteração do conceito "I", referentes ao segundo período letivo de
2001.



04 -   Matrícula dos iniciantes para o primeiro período letivo de 2002

05 -   Matrícula dos veteranos para o primeiro período letivo de 2002

08 - Início das aulas do 1º semestre de 2002.


