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RESOLUÇÃO CEPE Nº 9, DE 13 DE JULHO DE 2022

  
Incorpora a vidades le vas ao calendário
escolar da graduação do ano 2022.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, órgão máximo de deliberação no
plano didá co-cien fico da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que consta no 23114.915717/2021-17 e o que foi deliberado em sua 595ª reunião,
realizada no dia 4 de julho de 2022,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Ficam inseridas no calendário escolar da graduação dos três campi da
Universidade Federal de Viçosa, aprovados por meio da Resolução Cepe nº 16/2021, de 20 de outubro
de 2021, as seguintes atividades:

I – Semana de acolhimento virtual dos ingressantes 2022, realizada no período de 25 a
30 de abril de 2022, no período letivo 2022-1; e

II – Semana temá ca da graduação: saúde mental, inclusão e permanência dos
estudantes no ensino superior e 10 anos da lei das cotas, a ser realizada no período de 29 de agosto a
2 de setembro de 2022, no período letivo 2022-2.

Art. 2º Ficam incluídas no calendário escolar de que trata o art. 1º as seguintes datas:

I - 25 de abril de 2022 - início do período letivo 2022/1;

II - 13 de agosto de 2022 - término do período letivo 2022-1;

III - 29 de agosto de 2022 - início do período letivo 2022/2; e

IV - 23 de dezembro de 2022 - término do período letivo 2022/2.
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Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 1º de agosto de 2022.

 

 

DEMETRIUS DAVID DA SILVA
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por DEMETRIUS DAVID DA SILVA, Presidente do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), em 13/07/2022, às 17:56, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.dti.ufv.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0763482 e o código CRC 445251F6.

 

Referência: Proces s o nº 23114.915717/2021-17 SEI nº 0763482
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