
RESOLUÇÃO Nº 8/2000     

                        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,  

            RESOLVE                        

                        aprovar a reformulação do Calendário Escolar
de 2000, conforme consta dos anexos I (Graduação) e II (Pós-
Graduação) desta Resolução.            

                        Publique-se e cumpra-se. Viçosa, 25 de agosto
de 2000. (a) Luiz Sérgio Saraiva - Presidente. 

ANEXO I  DA RESOLUÇÃO Nº   8/2000  - CEPE
 

REFORMULAÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR PARA
2000

 

                                                              GRADUAÇÃO 

AGOSTO 

       17 - Reinício das aulas do primeiro período letivo. 
 

SETEMBRO
 

       07 - Feriado
 

       14 - Último dia para que o Registro Escolar divulgue o
horário das aulas do segundo período letivo de
2000.

 
       21 a 22 -  Entrada, na Pró-Reitoria de Ensino, dos pedidos

d e inscrição de estudantes especiais para o
segundo período letivo de 2000. 

       25 - Início da pré-matrícula para o segundo período letivo
de 2000.

 
      2 5 -  Último dia para que a Pró-Reitoria de Ensino

proceda à primeira análise dos
  relatórios de conclusão de curso dos possíveis
formandos e das solicitações de 
  apostilamento de diploma, na dependência dos
resultados do período letivo.

 



       29 - Término das aulas do primeiro período letivo.
                     

OUTUBRO 

       02 a 04 - Exames finais.
 
       04 -  Último dia de pré-matrícula para o segundo período

letivo de 2000.
 
        05 -        Último dia para que os departamentos

encaminhem ao Registro Escolar os resultados finais
do período.

 
       06 - Último dia para solicitação de matrículas, na  Diretoria

de Centro,  para  o próximo período,  com  dispensa
de   pré-requisitos e ou cursar disciplinas em co-
requisito.

 
  
       06 - Último dia para solicitação de matrículas, na Diretoria

do Centro,   para  o próximo período,  excedendo o
limite de créditos, como previsto no artigo 35 do
Regime Didático.

      
       06 - Último dia para solicitação de matrículas, na Diretoria do   Centro,   para  o próximo período,

para os alunos em situação de desligamento, como previsto nos artigos 54, 55 e 57.

 
        06 - Último dia para solicitação de Exame Complementar

no Registro Escolar.
 
       09 -  Último dia para que os departamentos enviem ao

Registro Escolar os formulários de alteração do
conceito “I”, referentes ao primeiro período letivo de
2000.

 

       11 -  Último dia para que a Pró-Reitoria de Ensino envie à
Reitoria a relação dos estudantes aptos a colar grau.

 
       12 - Colação de Grau.
 
       

     DIAS LETIVOS DO PRIMEIRO
PERÍODO DE 2000

 

FEVEREIRO 08
MARÇO 23
ABRIL 19
MAIO 14



AGOSTO 13

SETEMBRO 24
TOTAL  101

 
 

SEGUNDO PERÍODO 

OUTUBRO

 
      16 - Apresentação dos graduandos estrangeiros à

Assessoria Internacional e de Capacitação, munidos
de passaporte, carteira de identidade ou protocolo,
para obtenção da declaração de matrícula.

 
19    - Último dia para que a Pró-Reitoria de Ensino

divulgue os resultados das solicitações de
matrículas, com dispensa de pré-requisitos ou em
excesso de créditos ou alunos em situação de
desligamento no segundo período letivo de 2000.

 

       23 - Início do segundo período letivo de 2000. 

       23 a 27 - Entrega dos comprovantes de matrícula e
modificação de matrícula - inclusão, exclusão
e troca de disciplinas nas coordenações de
curso -  Matrícula dos estudantes que não
fizeram a pré-matrícula.

 
       25 - (Das 14h às 16h) - Matrícula de estudante especial e

em disciplinas facultativas.
 
.      30 - Último dia para a entrega do requerimento de

matrícula no RES.
 

NOVEMBRO
 

       02 - Feriado.
 

06 - Último dia para encaminhamento à Pró-Reitoria de
Ensino dos pedidos de alteração de notas do
primeiro período de 2000 (Resolução no 05/94 -
CEPE).

 
       15 - Feriado.
 
       17 - Último dia para solicitação de Exame de Suficiência,



na Diretoria do Centro, para o período corrente.
 
       20 - 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 2001.

 
       23 a 24 - Entrada dos pedidos de aproveitamento de

créditos na Pró-Reitoria de Ensino, para sua
inclusão no histórico escolar no período letivo.

 
       23 a 24 -  Entrada, na Pró-Reitoria de Ensino de

solicitações para cursar disciplinas em outra
Instituição de Ensino Superior, para o próximo
período letivo.

 
       24 -  Último dia para registro de chapas para as eleições

de representantes do corpo discente nos Órgãos
Colegiados em 2001.

 
        24 - Último dia para o cancelamento de inscrição em

disciplinas do período letivo.
 
       24 -  Último dia para trancamento de matrícula,

independentemente da assinatura dos professores
das disciplinas.

 
       24 -  Último dia para que os alunos que não efetivaram a

matrícula no segundo período letivo de 2000 solicitem
ao Registro Escolar afastamento especial. 

 
       29 -  Último dia para que o Registro Escolar encaminhe à

Pró-Reitoria de Ensino o 
     número de vagas ociosas.

 
DEZEMBRO

 
       08 -  Último dia para o Registro Escolar encaminhar aos

departamentos as folhas de notas  e conceitos, do
primeiro período,  para conferência e assinatura.

 
       08 -  Eleição dos representantes do corpo discente nos

Órgãos Colegiados da UFV, para 2001.
      
       13 -  Último dia para trancamento de matrícula, na

dependência de comprovação do atendimento às



exigências das disciplinas que estiver cursando,
especialmente quanto à freqüência, mediante
atestado dos professores responsáveis.

 
       20 - Último dia para que os departamentos encaminhem

ao Registro Escolar, devidamente assinadas e
conferidas, as folhas com os resultados finais do
primeiro período.

      
       20 -  Último dia para que os possíveis formandos do

período letivo confirmem seus dados pessoais no
Registro Escolar.

 
       20 -  Último dia para que a Pró-Reitoria de Ensino

encaminhe, para publicação, o Edital de
preenchimento de vagas nos cursos de graduação.

 
       22 - Último dia para aplicação dos Exames de Suficiência,

de acordo com a Resolução  no 9/98 do CEPE.

 

       22 - Último dia para que os departamentos confirmem ao
Registro Escolar a relação das disciplinas que serão
oferecidas no primeiro período letivo de 2001.

 
       23/12 a 31/12 - Recesso Escolar
 

JANEIRO
 

       2/01 a 20/01 - Recesso Escolar
 
       25 e 26 - Entrada, na Pró-Reitoria de Ensino, dos pedidos

d e transferência, mudança de curso, admissão
de portadores de diploma de curso superior e
rematrícula, para o primeiro período letivo de
2001.

 
       26 -  Último dia para que o Registro Escolar envie aos

Coordenadores de cursos os históricos escolares e os
formulários de relatórios de conclusão de curso dos
formandos do  período letivo.

 
       26 -  Último dia para entrada, nas Diretorias de Centro,

dos pedidos de reativação de matrícula, para
complementação pedagógica (Resolução no 08/94 -
CEPE).

 
       26 -   Último dia para os Diretores dos Centros enviarem



ao Registro Escolar os resultados dos exames de
suficiência. 

 
       26 -  Último dia para que as Diretorias de Centro enviem à

Pró-Reitoria de Ensino, devidamente aprovados, os
relatórios de conclusão de curso dos possíveis
formandos do período.

 
FEVEREIRO

 
       02 -  Último dia para abertura de processos, na Pró-

Reitoria de Ensino, relativos à dilação de prazo para
integralização curricular dos alunos cujos prazos
máximos se esgotam no segundo semestre de 2000.

      
        16 -       Último dia para que as Diretorias de Centro

enviem à Pró-Reitoria de Ensino os pareceres sobre
os pedidos de dilação de prazo para conclusão de
curso.

 
       16 -  Último dia para que as Diretorias de Centro

divulguem o resultado das solicitações de
aproveitamento de créditos, para seu lançamento nos
históricos escolares, no período letivo.

 
23    - Último dia para que as Diretorias de Centro enviem

à Pró-Reitoria de Ensino os pareceres sobre os
pedidos de transferência, mudança de curso,
admissão de portadores de diploma de curso
superior e rematrícula para o primeiro período letivo
de 2001.

 

       26 a 28 - Recesso Escolar. 

MARÇO

 
       02 -  Último dia para entrega, na Pró-Reitoria de Ensino,

dos pedidos de afastamento (por até dois anos), a
partir do primeiro período letivo de 2001.

     
02 - Último dia para que a Pró-Reitoria de Ensino

divulgue o resultado dos pedidos de    transferência,
mudança de curso, admissão de portadores de
diploma de curso superior e rematrícula para o
primeiro período letivo de 2001.

 
         02 -        Último dia para que a Pró-Reitoria de Ensino

divulgue o resultado dos pedidos de dilação de



prazo para conclusão do curso, dos alunos cujos
prazos se esgotam no período letivo. 

 
        02 -       Último dia para que a Pró-Reitoria de Ensino

proceda à primeira análise dos relatórios de
conclusão de curso dos possíveis formandos e das
solicitações de apostilamento de diploma, na
dependência dos resultados do período letivo.

 
       08 a 09 - Entrada, na Pró-Reitoria de Ensino, dos pedidos

de inscrição de estudantes especiais para o
primeiro período letivo de 2001.

 
       08 a 09 - (Das 8h às 12h e das 14h às 17h) - Matrícula de

Calouros.
     
       12 - Início da pré-matrícula para o primeiro período letivo

de 2001.
 
       15 - (Das 8h às 12h e das 14h às 17h) - Matrícula de

calouros em Segunda chamada, para todos os
cursos.

 
       17 - Término das aulas do segundo período letivo.
 
        19 - (Das 14h às 17h) - Matrícula de calouros em

Segunda chamada, para todos os cursos.
                    
       19 a 21 - Exames finais.
 
       21 -  Último dia de pré-matrícula para o primeiro  período

letivo de 2001.
 
       22 -  Último dia para que os departamentos encaminhem

ao Registro Escolar os resultados finais do período.
 
       23 - (Das 14h às 17h) - Matrícula de calouros em Segunda

chamada, para todos os cursos.
 
       23 - Último dia para solicitação de matrículas, na Diretoria

de Centro, para   o próximo período,  com  dispensa
de    pré-requisitos e ou cursar disciplinas em co-
requisito.

 
       23 - Último dia para solicitação de matrículas, na Diretoria

do Centro, para  o próximo período,  excedendo o
limite de créditos, como previsto no artigo 35 do
Regime Didático.



 
        23 - Último dia para solicitação de matrículas, na  Diretoria do Centro,  para  o próximo período,

para os alunos em situação de desligamento, como previsto nos artigos 54, 55 e 57.

 

       23- Último dia para solicitação de Exame Complementar
no Registro Escolar.

 
       26 -  Último dia para que os departamentos enviem ao

Registro Escolar os formulários de alteração do
conceito “I”, referentes ao segundo período letivo de
2000.

 
       28 -  Último dia para que a Pró-Reitoria de Ensino envie à

Reitoria a relação dos estudantes aptos a colar grau.
 

28 - (Das 14h às 17h) - Matrícula de calouros em
Segunda chamada, para todos os 
                  cursos.

        29 -  Colação de Grau.

 

     DIAS LETIVOS DO SEGUNDO PERÍODO
DE 2000

OUTUBRO 08
NOVEMBRO 24
DEZEMBRO 19

JANEIRO 9
FEVEREIRO 21

MARÇO 15
TOTAL  96

 

 

ABRIL

       1o - (Das 8h às 12h ) - Confirmação de matrícula dos
calouros. 

       02 - Início do Primeiro Período letivo de 2001.
 
 

ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº 8/2000 – CEPE 

 REFORMULAÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR PARA
2000 

PÓS-GRADUAÇÃO 

SEGUNDO PERÍODO 

AGOSTO 



                      23 - Apresentação dos pós-graduandos estrangeiros à Assessoria Internacional e de 
   Capacitação, munidos de passaporte, carteira de identidade ou protocolo, para      

   obtenção da declaração de matrícula. 

        24 -  Matrículas dos iniciantes.
 

25 - Matrícula dos Veteranos.

 

        25 - (Das 17h às 18h) - Matrícula de estudante especial.
 
        28 - Início das aulas do segundo período letivo.

 
SETEMBRO

 
        10 - Exame de proficiência em língua estrangeira.
       
        1o - Reunião geral dos novos estudantes de pós-

graduação.
 
        04 - Modificação de matrícula - inclusão, exclusão e troca

de disciplinas - e matrícula dos estudantes que não
fizeram  matrícula.

 

        07 – Feriado. 

        11 -        Último dia para encaminhamento à  Pró-Reitoria
d e Pesquisa e Pós-Graduação dos pedidos de
alteração de conceitos do primeiro período de 2000
(Resolução no 05/94 - CEPE).

 
        22 -        Último dia para entrega, na Assessoria

Internacional e de Capacitação, dos pedidos de
docentes e técnicos para realização de cursos de
pós-graduação, a partir do primeiro período letivo de
2001.

 
        29 - Último dia para o  cancelamento de inscrição em

disciplinas do período letivo.
 
        29 -        Último dia para trancamento de matrícula,

independente da assinatura dos professores das
disciplinas.

 
        29 -        Último dia para que os alunos que não

efetivaram a matrícula no segundo período letivo de
2 0 0 0 solicitem ao Registro Escolar afastamento
especial.

 



        30 - Feriado.
 

OUTUBRO

 
        09 a 21 - Recesso Escolar.
 
        16 - Último dia para entrega, na Pró-Reitoria de Pesquisa

e Pós-Graduação, de pedidos de inscrição de
candidatos a iniciar estudos de pós-graduação no
primeiro período letivo de 2001.

 
        20 - Último dia para trancamento de matrícula, na

dependência de comprovação do atendimento às
exigências das disciplinas que estiver cursando,
especialmente quanto à freqüência, mediante
atestado dos professores responsáveis.

 
        20 - Matrícula Especial  de iniciantes.
 

NOVEMBRO       

        02 - Feriado. 

        15 - Feriado.
 
        20 - 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  2001.

 
        24 - Último dia para registro de chapas para as eleições

de representantes do corpo discente nos Órgãos
Colegiados, para  2001.

 

DEZEMBRO

 
       01 - Último dia para que os departamentos encaminhem

ao Registro Escolar a relação das disciplinas que
serão oferecidas no período de verão.

 
        08 - Último dia para o Registro Escolar encaminhar aos

departamentos as folhas de notas e conceitos, do
primeiro período, para conferência e assinatura. 

.      
   08 - Último dia para que o Registro Escolar divulgue as



disciplinas que serão 
   oferecidas no  período de verão.

 
        08 - Último dia para que os departamentos encaminhem

ao Registro Escolar as comunicações de
atendimento às exigências de seminário dos
estudantes de pós-graduação, referentes ao
período letivo.

 
        08 - Último dia para entrega, nas coordenaçãos dos

cursos de pós-graduação,   de pedidos de
prorrogação de prazo para conclusão de curso.

 
        08 - Eleição dos representantes do corpo discente nos

Órgãos Colegiados da UFV, para  2001.
 

        11 a   15 -         Inscrição, no Registro Escolar, nas
disciplinas do período de verão.

 
        15 - Último dia para entrega, na Pró-Reitoria de Pesquisa

e Pós-Graduação, de pedidos de prorrogação de
prazos para conclusão de curso.

       
        15 - Último dia para entrada dos planos de estudo na Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação,
devidamente aprovados, para efeito de matrícula no
período seguinte.

 
        18 - Último dia para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação encaminhar ao Registro Escolar as
atualizações de planos de estudo.

 
        20 - Último dia para que os departamentos encaminhem

ao Registro Escolar, devidamente assinadas e  
conferidas, as folhas com os resultados finais do
primeiro  período.

 
        22 - Último dia para que os departamentos confirmem  ao

Registro Escolar a relação das disciplinas que serão
oferecidas no primeiro período letivo de 2001.

 
        23 - Término das aulas do segundo período letivo de

2000.
      
 
 



DIAS LEVITOS DO SEGUNDO PERÍODO
DE 2000

 

AGOSTO 04
SETEMBRO 24
OUTUBRO 14

NOVEMBRO 24
DEZEMBRO 20

TOTAL 86
  

JANEIRO

 
05 - Último dia para que os departamentos encaminhem

ao Registro Escolar os resultados finais do
segundo período.

 

         08 - Início do período de verão. 

        19 -        Último dia para que os departamentos enviem ao
Registro Escolar os formulários de alteração do
conceito “I”, referentes ao segundo período letivo de
2000.

 
        31 - Último dia para que a Pró-Reitoria de Pesquisa e

Pós-Graduação envie aos peticionários o resultado
dos pedidos de inscrição para o primeiro período
letivo de 2001.

 

FEVEREIRO 

        26 a 28 - Recesso Escolar.
 

MARÇO 

        02 - Último dia para entrega, na PPG, de pedidos de
inscrição em disciplinas, como estudante especial
para  o primeiro  período de 2001.

 
         16 - Término do período de verão

 

         22 - Último dia para que os departamentos encaminhem
ao Registro Escolar os conceitos do período de
verão.

 

          30 -   Matrícula de Iniciantes e renovação de matrícula
dos veteranos.    



          30 - (Das 17h às 18h ) - Matrícula de estudantes
especiais.  

        ABRIL 

        02 - Início do  primeiro período letivo de 2001.


	GRADUAÇÃO
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