ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 05/2013 – CEPE
CALENDÁRIO ESCOLAR – CURSOS DE GRADUAÇÃO – CAMPUS VIÇOSA
ANO LETIVO 2013

PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO 2013

13 -

Início das aulas do primeiro semestre letivo de 2013.

14 a 16 - Confirmação da matrícula de calouros.
13 - Início do recebimento, pela Pró-Reitoria de Ensino, de solicitação de
Diploma de graduação, expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior.

Revalidação

de

13 - Último dia para os departamentos solicitarem, à Pró-Reitoria de Ensino, o cancelamento de oferecimento
de disciplinas cujo número de estudantes matriculados seja inferior a 10.
16 e 17 - Matrícula em disciplinas de tutoria.
17

-

Início do período para exclusão de disciplinas, via SAPIENS, a partir das 18h.

17 - Início do período de inclusão de disciplinas, nas vagas geradas em função das exclusões e de
trancamentos de matrículas já lançados, via SAPIENS, a partir das 18h.
21

-

Término do período para exclusão de disciplinas, via SAPIENS, às 24h.

21 - Término do período de inclusão de disciplinas, nas vagas geradas em função das exclusões e de
trancamentos de matrículas já lançados, via SAPIENS, às 24h.
22 -

Feriado (Dia da Padroeira de Viçosa)

27 - Último dia para encaminhamento à Pró-Reitoria de Ensino dos pedidos de alteração de notas do segundo
semestre de 2012, de acordo com a Resolução 05/94, do CEPE.
30 - Feriado (Corpus Christi)

JUNHO
03 - Último dia para solicitação de reconsideração de desligamento, no Registro Escolar, para o
próximo semestre letivo, para os estudantes em situação de desligamento.
07

-

Último dia para solicitação de Exame de Suficiência, no Registro Escolar, para o semestre corrente.

07 - Início do período para recebimento, pelo Registro Escolar, de solicitações para participar de
mobilidade intercampi para o próximo semestre letivo.
24 - Último dia para trancamento de matrícula, independentemente da assinatura dos professores das
disciplinas.
24 - Último dia para que os estudantes que não efetivaram a matrícula no primeiro semestre letivo de 2013,
solicitem ao Registro Escolar afastamento especial.
24 a 28 - Período para confirmação dos dados pessoais, dos possíveis formandos do primeiro semestre letivo de
2013, via SAPIENS.

JULHO

05 - Último dia para aplicação dos Exames de Suficiência, de acordo com a Resolução 01/2011/CEPE.
05 - Final do período para entrada no Registro Escolar de solicitações para participar de mobilidade
intercampi para o próximo semestre letivo.
08 - Último dia para os Diretores de Centro de Ciências encaminharem à Pro - Reitoria de Ensino propostas de
alterações nos projetos pedagógicos dos cursos, nas matri zes c urr ic ul ar es, alt er aç ão de programas
analíticos das disciplinas e criação e extinção de disciplinas, para a elaboração do Catalogo de Graduação de 2014
24 - 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.
29 - Último dia para que as Diretorias dos Centros de Ciências enviem ao Registro Escolar os resultados dos
exames de suficiência.
30 - Início do período para recebimento pelo Registro Escolar, de solicitações para participar de mobilidade
nacional para o próximo semestre letivo.

AGOSTO
02 - Último dia para que as Diretorias dos Centros de Ciências enviem, à Pró-Reitoria de Ensino, devidamente
aprovados pelas respectivas Câmaras de Ensino, os relatórios de conclusão de curso dos pos síveis formandos
do período.
14 - Último dia para entrada, no Registro Escolar, dos pedidos de reativação de matrícula, pelos graduados na
UFV, em cursos que possuem modalidades e/ou habilitações, para a obtenção de formação complementar.
14 - Último dia para que os departamentos confirmem, ao Registro Escolar, a relação das disciplinas que
serão oferecidas no segundo semestre letivo de 2013, de acordo com a proposta de horário de
aulas divulgada na página eletrônica do Registro Escolar.
14 - Último dia para que a Pró-Reitoria de Ensino proceda à primeira análise dos relatórios de conclusão de
curso dos possíveis formandos, na dependência dos resultados do semestre letivo.
16 - Último dia para entrega, no Registro Escolar, dos pedidos de afastamento (por até dois períodos letivos), a
partir do segundo semestre letivo de 2013.
23 - Último dia para que a Pró-Reitoria de Ensino divulgue os resultados dos pedidos dos
estudantes em situação de desligamento.
26 - Início do período para elaboração dos Planos de Estudos, com os orientadores acadêmicos, conforme dias
e horários estabelecidos pelos Coordenadores dos Cursos.
26 - Início do período para solicitação de matrícula, pelo SAPIENS, para o segundo semestre letivo de 2013,
para efetivação da mesma com base nos planos de estudos.
29 e 30 - Entrada, nos departamentos, dos pedidos de inscrição de estudantes não vinculados
segundo semestre letivo.

para o

30 - Final do período para recebimento pelo Registro Escolar de solicitações para participar de mobilidade
nacional para o próximo semestre letivo.

SETEMBRO

02 - Final do recebimento, pela Pró-Reitoria de Ensino, de solicitação de Revalidação de Diploma de graduação,
expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior.
06 -

Término das aulas do primeiro semestre letivo de 2013.

DIAS LETIVOS DO PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO

16
25
27
27
05

TOTAL

100

07 – Feriado (Dia da Independência)
10 a 13 -

Exames finais.

13 - Último dia para os departamentos encaminharem ao Registro Escolar, as solicitações dos estudantes não
vinculados, para cursar disciplinas no próximo semestre letivo.
15 a 20 – Semana do Fazendeiro
16 - Último dia para que os departamentos façam o lançamento de notas e conceitos do primeiro semestre
de 2013, no SAPIENS.
16 - Último dia para abertura de todos os processos relativos às solicitações de estudantes, no Registro Escolar,
visando a matrícula no próximo semestre.
16 - Último dia para elaboração dos Planos de Estudos, com os orientadores acadêmicos, conforme
dias e horários estabelecidos pelos Coordenadores dos Cursos.
16 - Último dia para solicitação de matrícula, pelo SAPIENS, para o segundo semestre letivo de
2013 para efetivação da mesma com base nos planos de estudos.
20

-

Último dia para solicitação de Exame complementar no Registro Escolar.

20 - Último dia para que os departamentos enviem ao Registro Escolar os formulários de alteração do conceito
“I”, referentes ao primeiro semestre letivo de 2013.
20 - Último dia para que os Diretores de Centros de Ciências encaminhem ao Registro Escolar, os resultados
das solicitações dos estudantes, visando a matrícula no próximo semestre letivo.
23

-

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

23 - Divulgação, pelo Registro Escolar, do resultado da matrícula para o segundo semestre letivo, via SAPIENS.
24

-

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

24 - Último dia para apresentação dos graduandos estrangeiros à Diretoria de Relações Internacionais - DRI,
munidos de passaporte, carteira de identidade ou protocolo, para obtenção da declaração de matrícula
27

-

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

27

-

Matrícula de estudante não vinculado (das 8h às 12h), no Registro Escolar.

27

-

Matrícula em disciplinas facultativas, via SAPIENS.

27

-

Colação de Grau.

30 -

Feriado – Dia da Cidade

SEGUNDO SEMESTRE LETIVO 2013

OUTUBRO

01 - Início das aulas do segundo semestre letivo de 2013.
01 - Início do recebimento, pela Pró-Reitoria de Ensino, de solicitação de Revalidação de Diploma de graduação,
expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior.
01 - Último dia para os departamentos solicitarem, à Pró-Reitoria de Ensino, o cancelamento de oferecimento de
disciplinas cujo número de estudantes matriculados seja inferior a 10.
03 e 04 - Matrícula em disciplinas de tutoria.
04

-

Início do período para exclusão de disciplinas, via SAPIENS, a partir de 18h.

04 - Início do período de inclusão de disciplinas, nas vagas geradas em função das
exclusões e devido aos trancamentos de matrículas já lançados, via SAPIENS, a partir das 18h.
08

-

Término do período para exclusão de disciplinas, via SAPIENS, às 24h.

08 - Término do período de inclusão de disciplinas, nas vagas geradas em função das
exclusões e devido aos trancamentos de matrículas já lançados, via SAPIENS, às 24h.
12 -

Feriado (Nossa Senhora Aparecida)

16 - Último dia para encaminhamento à Pró-Reitoria de Ensino dos pedidos de alteração de notas do primeiro
semestre de 2013, de acordo com a Resolução 05/94, do CEPE.
18 - Último dia para solicitação de reconsideração de desligamento, no Registro Escolar, para o
próximo semestre letivo, para os estudantes em situação de desligamento.
25

-

Último dia para solicitação, no Registro Escolar, de Exame de Suficiência, para o semestre corrente.

25 - Início do período para recebimento pelo Registro Escolar de solicitações para participar de mobilidade
intercampi para o próximo semestre letivo.
21 a 26 - Simpósio de Integração Acadêmica – SIA - UFV, com substituição das aulas dos dias 24 e 25, pelas
atividades do Simpósio

NOVEMBRO

02 - Feriado (Finados)
04 - Último dia para trancamento
professores das disciplinas.

de

matrícula,

independentemente

da

assinatura

dos

04 - Último dia para que os estudantes que não efetivaram a matrícula no segundo semestre letivo
de 2012, solicitem ao Registro Escolar afastamento especial.
14 - Recesso escolar ( Comemoração do Dia do Servidor Público)
15 -

Feriado (Proclamação da República)

18 - Último dia para que o Registro Escolar encaminhe à Pró-Reitoria de Ensino o número de vagas ociosas.
18 a 22 - Período para que os possíveis formandos, do segundo semestre letivo, confirmem seus
dados, via SAPIENS.
22 - Último dia para aplicação dos Exames de Suficiência, de acordo com a Resolução 01/2011/CEPE.
22 - Final do período para recebimento, pelo Registro Escolar de solicitações para participar de mobilidade
intercampi para o próximo semestre letivo.

DEZEMBRO
04 - 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.
09 - Último dia para que as Diretorias dos Centros de Ciências enviem, ao Registro Escolar, os resultados dos
Exames de Suficiência.
16
Último dia para que a Pró-Reitoria de Ensino encaminhe, para publicação, o edital de preenchimento
de vagas ociosas nos cursos de graduação.
20 Último dia para que as Diretorias dos Centros de Ciências enviem à Pró-Reitoria de Ensino, devidamente
aprovados pelas respectivas Câmaras de Ensino, os relatórios de conclusão de curso dos possíveis formandos
do semestre letivo.
21 – Início do Recesso Escolar

JANEIRO
12 – Final do Recesso Escolar
13 – Reinício das aulas
15 - Último dia para entrada, no Registro Escolar, dos pedidos de reativação de matrícula, pelos graduados na
UFV, em cursos que possuem modalidades e/ou habilitações, para a obtenção de formação complementar.
15 - Último dia para que os departamentos confirmem, ao Registro Escolar, a relação das disciplinas que
serão oferecidas no primeiro semestre letivo de 2014, de acordo com a proposta de horário de
aulas divulgada na página eletrônica do RES.
15 - Último dia para que a Pró-Reitoria de Ensino proceda à primeira análise dos relatórios de conclusão de
curso dos possíveis formandos, na dependência dos resultados do período letivo.
20 - Último dia para entrada, no Registro Escolar, dos pedidos de afastamento (por até dois períodos letivos), a
partir do primeiro semestre letivo de 2014.

FEVEREIRO

03 - Último dia para que a Pró-Reitoria de Ensino divulgue os resultados dos pedidos dos
estudantes em situação de desligamento.
03 - Início do período para a elaboração dos Planos de Estudos, com os orientadores acadêmicos, conforme
dia e horário estabelecidos pelos Coordenadores dos Cursos.
03 Início do período para solicitação de matrícula, pelo SAPIENS, para o primeiro semestre letivo de 2014,
para efetivação da mesma com base nos Planos de Estudos.
06 e 07 - Entrada, nos departamentos, dos pedidos de inscrição de estudantes não vinculados para o primeiro
semestre letivo de 2014
10 - Final do recebimento, pela Pró-Reitoria de Ensino, de solicitação de Revalidação de Diploma de graduação,
expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior.
15 - Término das aulas do segundo semestre letivo de 2013.

DIAS LETIVOS DO SEGUNDO PERÍODO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO

26
23
18
17
13

TOTAL

97

10 a 14 - Matrícula e solicitação de aproveitamento de disciplinas pelos aprovados e classificados no processo
de preenchimento de vagas ociosas junto ao Registro Escolar.
18 a 21 -

Exames finais.

21 - Último dia para os departamentos encaminharem ao Registro Escolar, as solicitações dos estudantes não
vinculados, para cursar disciplinas no próximo semestre letivo.
24 - Último dia para que os departamentos façam o lançamento das notas do segundo semestre letivo de 2013,
no SAPIENS.
24 - Último dia para abertura de todos os processos relativos às solicitações de estudantes, no Registro Escolar,
visando a matrícula no próximo semestre.
24 -

Último dia para elaboração dos Planos de Estudos, com os orientadores acadêmicos.

24 - Último dia para solicitação de matrícula, pelo SAPIENS, para o primeiro semestre letivo de
2014, para efetivação da mesma com base nos Planos de Estudos.
26 - Último dia para que os departamentos enviem ao Registro Escolar os formulários de alteração do conceito
“I”, referentes ao segundo semestre letivo de 2013.
26

-

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

28 - Início do período para recebimento pelo Registro Escolar de solicitações para participar de mobilidade
nacional para o próximo semestre letivo.
28 - Colação de Grau – Cursos dos Centros de Ciências Humanas e Centro de Ciências Biológicas e da
saúde.

MARÇO
01 - Último dia para que os Diretores dos Centros de Ciências encaminhem ao Registro Escolar, os resultados
das solicitações dos estudantes, visando a matrícula no próximo semestre letivo.
01

-

Divulgação, pelo Registro Escolar, do resultado da matrícula, via SAPIENS

03 a 04

- Carnaval

05

-

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

06

-

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

07 - Colação de Grau - Cursos dos Centros de Ciências Exatas e Tecnológicas e Centro de Ciências
Agrárias.
10

-

Último dia para solicitação de Exame complementar no Registro Escolar.

07

-

Matrícula de estudante não vinculado (das 08 às 12h), no Registro Escolar.

07

-

Matrícula em disciplinas facultativas, via SAPIENS.

07

-

Matrícula em disciplinas de tutoria.

07 - Final do acerto de matrícula, pelos estudantes, via SAPIENS.
10 -

Início das aulas do primeiro semestre letivo de 2014.

12 a 14

-

Confirmação da matrícula de calouros.

28 - Final do período para recebimento pelo Registro Escolar de solicitações para participar de
mobilidade nacional para o próximo semestre letivo.

