
RESOLUÇÃO Nº 7/2000     

                        O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO da Universidade Federal de Viçosa, órgão
superior de coordenação e supervisão das atividades de
ensino, pesquisa e extensão no plano didático-científico, no
uso de suas atribuições legais, considerando que o adiamento
do início do II período letivo da pós-graduação redundará em
prejuízos adicionais: a) ocasionando aumento no tempo médio
de titulação, um dos critérios da avaliação dos programas de
pós-graduação pela CAPES; b) inviabilizando ou retardando
viagens de estudos previstas nos programas
interinstitucionais; c) ocasionando o risco de perdas no
repasse dos recursos financeiros específicos e na otimização
de seu uso; d) inviabilizando a programação de disciplinas do
período de verão; e e) afetando pesquisas cujos cronogramas
de execução acompanham o calendário agrícola,

                        RESOLVE:

1)      Determinar o início das atividades
acadêmicas de pós-graduação, do segundo
período letivo de 2000, a partir de 28.8.2000. 

2)      Fixar datas e prazos para a elaboração do
novo Calendário de Pós-Graduação do
segundo período letivo de 2000, conforme
constam no Anexo desta Resolução. 

3)      Determinar que o oferecimento de
disciplinas do período de verão de 2001 seja
compreendido entre os dias 8 de janeiro e 16
de março de 2001.

4)      Permitir, em caráter excepcional, a critério
da Coordenação do programa, com a
aprovação do Conselho de Pós-Graduação, a
matrícula dos alunos já selecionados para
início no segundo período letivo de 2000 no
dia 20.10.2000; 

5)      Permitir aos programas de pós-graduação, a
critério da Coordenação do programa, com a
aprovação do Conselho de Pós-Graduação, o
oferecimento de disciplinas, em regime
excepcional, com início em 23.10.2000 e
término em 22.12.2000.

             Publique-se e cumpra-se. Viçosa, 14 de agosto de 2000. (a) Luiz

Sérgio Saraiva - Presidente .

 



ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº  7/2000 - CEPE 

RESUMO DO CALENDÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

                        Matrícula dos Iniciantes do Segundo Período de
2000
                        nas Coordenações de Cursos:
                                                              24/8

Renovação de Matrícula dos Veteranos no
Segundo
            Período de 2000 nas Coordenações de Cursos:
                                   25/8 

                  Matrícula dos Estudantes Especiais:                 25/8 (das 17 às 18h)

                  Início das Aulas do Segundo Período Letivo:             28/8

                  Exame de Proficiência em Língua Estrangeira:             1º/9

                  Acerto de Matrícula nas Coordenações:                     4/9

                  Entrega dos Conceitos das Disciplinas de Estágio
                 em Ensino do I Período:                                             5/10

                  Matrícula Excepcional de Iniciantes no RES:             20/10

              Recesso Escolar:                                                      9/10 a 21/10

                  Término do II Período Letivo:                                    23/12

                  Período de Verão:                                                    8/1 a 16/3/2001

                  Início das Aulas do Primeiro Período Letivo de 2001:  2/4


