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RESOLUÇÃO Nº 09/2012 

 
 

 

   
 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 nº 12-000717, resolve 
  
   
 
    alterar as datas de início das aulas da Pós-Graduação do Campus UFV-Viçosa do 
dia 30.07.12 para o dia 01.08.12, e do término do semestre letivo de 01.12.12 para 04.12.12, 
conforme consta do Anexo desta Resolução. 
 
    
 
  
   Publique-se e cumpra-se.  
 

 
 

  
               Viçosa, 25 de maio de 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              NILDA DE FÁTIMA FERREIRA SOARES 

                                                                      Presidente do CEPE 
 
 
 
 

  

 



ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 09/2012/CEPE 
CALENDÁRIO ESCOLAR PARA 2012 

PÓS-GRADUAÇÃO 

PRIMEIRO PERÍODO  

01 – Feriado – Confraternização Universal 

02 e 03 – Matrícula nas disciplinas do período de verão, via SAPIENS. 

04 – Início do período de verão. 

06 - Último dia para que os departamentos enviem ao Registro Escolar os formulários de alteração do conceito "I", 
referentes ao segundo período letivo de 2011. 

27 – Último dia para entrega de pedidos de inscrição em disciplinas, como estudante não vinculado, nos 
departamentos, para o primeiro período letivo de 2012. 

FEVEREIRO 

06 – Último dia para os departamentos encaminharem os pedidos de inscrição em disciplinas, como estudante não 
vinculado, aprovados pelos coordenadores das disciplinas, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, para o 
primeiro período letivo de 2012. 

10 – Último dia para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação encaminhar os processos dos aprovados a cursar 
disciplinas como estudante não vinculado, ao Registro Escolar, para o primeiro período letivo de 2012.  

14 – Término do período de verão.  

16 – Último dia para que os Departamentos façam o lançamento dos conceitos do período de verão, no SAPIENS. 

17 – Divulgação, pelo Registro Escolar, do resultado da matrícula, via SAPIENS.  

20 a 21 – Carnaval (Recesso Escolar). 

22 – Início do acerto de matrícula, pelos estudantes, via SAPIENS, a partir das 14 horas.  

23- Último dia para apresentação dos pós-graduandos estrangeiros à Diretoria de Relações Internacionais - DRI, 
munidos de passaporte, carteira de identidade ou protocolo, para obtenção da declaração de matrícula. 

23 – Matrícula dos iniciantes para o primeiro período letivo de 2012, nas Secretarias de Pós-Graduação dos 
Departamentos. 

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

24 – Exame de proficiência de língua inglesa (DLA – 10h).  

24 – Matrícula dos estudantes não vinculados (das 08 às 10 horas), no Registro Escolar. 

26 - Final do acerto de matrícula, pelos estudantes, via SAPIENS. 

 27 – Início das aulas do primeiro período letivo de 2012. 

 27- Início do recebimento, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, de solicitação de Revalidação de Diploma 
de pós-graduação, expedido por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. 

 

 MARÇO  

05 a 09 – Modificação de matrícula (inclusão, exclusão e troca de disciplinas) e renovação de matrícula 
daqueles que não a fizeram, via SAPIENS  

09  – Último dia para os Departamentos enviarem ao Registro Escolar os programas analíticos das disciplinas 
Problemas Especiais e Tópicos Especiais (devidamente assinados e aprovados) e a relação dos estudantes que 
deverão ser matriculados nestas disciplinas. 

12- Último dia para conferência dos conceitos do segundo período letivo de 2011, pelos professores, via SAPIENS. 



12 – Último dia para encaminhamento, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, dos pedidos de alteração de 
conceitos do segundo período letivo de 2011, de acordo com a Resolução 05/94, do CEPE. 

29 – Último dia para cancelamento de inscrição em disciplinas do período letivo. 

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

29 - Último dia para que os estudantes que não efetivaram a matrícula no primeiro período letivo de 2012, solicitem ao 
Registro Escolar afastamento especial. 

ABRIL 

05 e 06 - Recesso Escolar (Semana Santa). 

21 – Feriado (Tiradentes). 

30 - 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. 

 

MAIO  

01 – Feriado (Dia do Trabalho) 

15 – Último dia para entrega, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, dos pedidos de docentes da 
Universidade Federal de Viçosa para realização de programas de pós-graduação a partir do segundo período letivo de 
2012. 

22 – Feriado (Dia da Padroeira) 

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

30 - Último dia para que os departamentos confirmem, ao Registro Escolar, a relação das disciplinas que serão 
oferecidas no segundo período letivo de 2012, de acordo com a proposta de horário de aulas divulgada na página 
eletrônica do RES.  

JUNHO 

04 - Último dia para que as coordenações entreguem, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, os pedidos de 
prorrogação de prazo para conclusão de curso. 

07 – Feriado (Corpus Christi). 

15 – Último dia para que as coordenações dos programas de pós-graduação enviem aos peticionários o resultado dos 
pedidos de inscrição para o segundo período letivo de 2012. 

18 – Início do período para solicitação de matrícula, pelo SAPIENS, para o segundo período letivo de 2012, para 
efetivação da mesma com base nos planos de estudos. 

25 - Final do recebimento, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, de solicitação de Revalidação de Diploma 
de pós-graduação, expedido por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. 

30 - Término das aulas do primeiro período letivo. 

 

JULHO 

DIAS LETIVOS DO PRIMEIRO PERÍODO  

 
FEVEREIRO  

 
03  

MARÇO  28  



ABRIL  21  

MAIO  25 

JUNHO  25 

TOTAL  102 

02 – Último dia para entrega de pedidos de inscrição em disciplinas, como estudante não vinculado, nos 
departamentos, para o segundo período letivo de 2012. 

06 -  Último dia para aprovação dos planos de estudos, no Sistema Gestor, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, para efeito de matrícula no segundo período letivo de 2012. 

06 - Último dia para os departamentos encaminharem os pedidos de inscrição em disciplinas, como estudante não 
vinculado, aprovados pelos coordenadores das disciplinas, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, para o 
segundo período letivo de 2012. 

07 a 13  – Semana do Fazendeiro. 

09 - Último dia para que os departamentos façam o lançamento de conceitos referentes ao primeiro período letivo de 
2012, no SAPIENS. 

09 – Último dia para solicitação de matrícula, pelo SAPIENS, para o segundo período letivo de 2012, para efetivação 
da mesma com base nos planos de estudos. 

13 – Último dia para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação encaminhar os processos dos aprovados a cursar 
disciplinas como estudante não vinculado, ao Registro Escolar, para o segundo período letivo de 2012. 

16 – Último dia para que os departamentos enviem ao Registro Escolar os formulários de alteração do conceito “I”, 
referentes ao primeiro período letivo de 2012. 

19 – Divulgação, pelo Registro Escolar, do resultado da matrícula para o segundo período letivo, via SAPIENS. 

23 – Início do acerto de matrícula, pelos estudantes, via SAPIENS. 

23 - Último dia para apresentação dos pós-graduandos estrangeiros à Diretoria de Relações Internacionais - DRI, 
munidos de passaporte, carteira de identidade ou protocolo, para obtenção da declaração de matrícula. 

26 – Matrícula dos iniciantes para o segundo período letivo de 2012, nas Secretarias de Pós-Graduação dos 
departamentos. 

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

27 – Exame de proficiência de língua inglesa (DLA – 10h). 

27 – Final do acerto de matrícula, pelos estudantes, via SAPIENS. 

27 – Matrícula de estudante não vinculado (das 08 às 10 horas), no Registro Escolar. 

30 - Início do recebimento, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, de solicitação de Revalidação de Diploma 
de pós-graduação, expedido por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. 

 

SEGUNDO PERÍODO  

AGOSTO 

01 – Início das aulas do segundo período letivo de 2012 

06 a 10 - Modificação de matrícula (inclusão, exclusão e troca de disciplinas) e renovação de matrícula daqueles que 
ainda não a fizeram, via SAPIENS. 

10 – Último dia para os Departamentos enviarem ao Registro Escolar os programas analíticos das disciplinas 
Problemas Especiais e Tópicos Especiais (devidamente assinados e aprovados) e a relação dos estudantes que 
deverão ser matriculados nestas disciplinas. 



13 -  Último dia para conferência dos conceitos do primeiro período letivo de 2012, pelos professores, via SAPIENS. 

13 – Último dia para encaminhamento, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, dos pedidos de alteração de 
conceitos do primeiro período letivo de 2012, de acordo com a Resolução 05/94, do CEPE. 

31 – Último dia para cancelamento de inscrição em disciplinas do período letivo. 

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

31 - Último dia para que os estudantes que não efetivaram a matrícula no segundo período letivo de 2012, solicitem ao 
Registro Escolar afastamento especial. 

 

SETEMBRO  

07 – Feriado (Dia da Independência). 

14 – Último dia para entrega, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, dos pedidos de docentes da UFV para 
realização de programas de pós-graduação a partir do primeiro período letivo de 2013. 

30- Feriado – Dia da Cidade 

OUTUBRO  

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

 01 - 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. 

 01 - Último dia para que as coordenações entreguem, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, os pedidos de 
prorrogação de prazo para conclusão de curso.  

12 – Feriado (Nossa Senhora Aparecida). 

 22 a 27 – Simpósio de Integração Acadêmica – SIA-UFV. 

31 - Último dia para que os departamentos confirmem, ao Registro Escolar, a relação das disciplinas que serão 
oferecidas no primeiro período letivo de 2013, de acordo com a proposta de horário de aulas divulgada na página 
eletrônica do RES. 

 

NOVEMBRO 

02 – Feriado (Finados). 

14 – Último dia para que os Departamentos encaminhem, ao Registro Escolar, a relação das disciplinas que serão 
oferecidas no período de verão. 

15 – Feriado (Proclamação da República). 

16 – Recesso – (Comemoração do Dia do Servidor Público). 

19 – Início do período para solicitação de matrícula, pelo SAPIENS, para o primeiro período letivo de 2013, para 
efetivação da mesma com base no plano de estudos. 

 23 - Final do recebimento, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, de solicitação de Revalidação de Diploma 
de pós-graduação, expedido por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. 

  

DEZEMBRO  

04 – Término das aulas do segundo período letivo.  



04 - Último dia para aprovação dos planos de estudos, no Sistema Gestor, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, para efeito de matrícula no primeiro período letivo de 2013. 

 DIAS LETIVOS DO SEGUNDO PERÍODO  

 
AGOSTO  

 
27 

SETEMBRO  24 

OUTUBRO  26 

NOVEMBRO  24 

DEZEMBRO  01 

TOTAL  102 

10 – Último dia para solicitação de matrícula, pelo SAPIENS, para o primeiro período letivo de 2013, para efetivação 
da mesma com base no plano de estudos. 

10 - Último dia para que os departamentos façam o lançamento dos conceitos, do segundo período letivo de 2012, no 
SAPIENS. 

21 – 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 2013. 

 

 

JANEIRO/2013  

02 e 03 – Matrícula nas disciplinas do período de verão, via SAPIENS. 

 04 – Início do período de verão. 

 04 - Último dia para que os departamentos enviem ao Registro Escolar os formulários de alteração do conceito "I", 
referentes ao segundo período letivo de 2012 

. 

FEVEREIRO/2013 

04 – Último dia para entrega de pedidos de inscrição em disciplinas, como estudante não vinculado, nos 
departamentos, para o primeiro período letivo de 2013. 

08 – Último dia para os departamentos encaminharem os pedidos de inscrição em disciplinas, como estudante não 
vinculado, aprovados pelos coordenadores das disciplinas, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, para o 
primeiro período letivo de 2013. 

11 e 12 – Carnaval 

16 – Término do período de verão. 

18 – Último dia para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação encaminhar, ao Registro Escolar, os processos dos 
candidatos aprovados a cursar disciplinas como estudante não vinculado, para o primeiro período letivo de 2013.  

18 – Último dia para que os Departamentos façam o lançamento dos conceitos do período de verão, no SAPIENS. 

22 – Divulgação, pelo Registro Escolar, do resultado da matrícula, via SAPIENS. 

25 – Início do acerto de matrícula, pelos estudantes, via SAPIENS. 

25 - Último dia para apresentação dos pós-graduandos estrangeiros à Diretoria de Relações Internacionais - DRI, 
munidos de passaporte, carteira de identidade ou protocolo, para obtenção da declaração de matrícula. 

 26 – Matrícula dos iniciantes para o primeiro período letivo de 2013, nas Secretarias de Pós-Graduação. 



 

 

 

MARÇO/2013 

01 - Final do acerto de matrícula, pelos estudantes, via SAPIENS. 

01 – Exame de proficiência de língua inglesa (DLA – 10h). 

01 – Matrícula dos estudantes não vinculados (das 08 às 10 horas), no Registro Escolar. 

04 – Início das aulas do primeiro período letivo de 2013. 

 

 


