
RESOLUÇÃO Nº 07/2018

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 e considerando deliberação ocorrida em sua 545ª reunião, de 05.06.2018, resolve

em função da suspensão das atividades acadêmicas em seus três campi, nos dias 28, 29 e 
30 de maio e no dia 4 de junho de 2018 e os Calendários Escolares da Graduação e da Pós-
Graduação em vigor,  aprova os seguintes ajustes e alterações:
 

1.      Incluir os dias 9, 10 e 11 de julho como dias letivos do primeiro semestre de 2018 
para os cursos de graduação e pós-graduação;

2.      Definir os dias 12, 13 e 14 de julho como o período para a realização das provas 
finais dos cursos de graduação;

3.      Estabelecer que não deverá ser registrada falta para os estudantes ausentes nos dias 
24, 25 e 28 de maio de 2018;

4.      Determinar que as avaliações realizadas nos dias 24, 25, 26 e 28/05 sejam aplicadas 
para os estudantes faltantes dos cursos de graduação e pós-graduação;

5.      Alterar,  nos  atuais  Calendários  Escolares  de Graduação e  Pós-Graduação 2018,  a 
seguinte data: 17/07 - Último dia para o lançamento das notas.

6.      Alterar, no Calendário Escolar de Graduação 2018, as seguintes datas:
•   18/07 - Último dia para alterações no Plano de Estudo.
• 19/07 - Último dia para a abertura de solicitações acadêmicas.

Alterar nos Calendários Escolares de Graduação e Pós-Graduação 2018 a seguinte data:
• 14 a 20/07 – Semana do Fazendeiro 

Incluir no Calendário Escolar de Graduação 2018, a seguinte data:
• 13/08 – Colação de Grau Especial

E alterar a seguinte data:
• 27 a 31/08 – Período para confirmação de dados pessoais dos possíveis formandos do 

segundo semestre letivo de 2018, via Sapiens.



E,  tendo  em  vista  a  Portaria  nº  143  de  01/06/2018,  do  Ministério  do  Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, indica as datas de possíveis alterações dos expedientes da UFV, em 
caso de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018:

• 02/07 - o expediente terá início às 14 horas.
• 03/07 - o expediente terá início às 14 horas.
• 06/07 - o expediente se encerrará às 13 horas.
• 07/07 - o expediente terá início às 14 horas.
• 10/07 - o expediente se encerrará às 13 horas.
• 11/07 - o expediente se encerrará às 13 horas.

Publique-se e cumpra-se.

                                                                      Viçosa, 06 de junho de 2018.

                                                              NILDA DE FÁTIMA FERREIRA SOARES 

Presidente do CEPE


