
CALENDÁRIO DA PÓS-GRADUAÇÃO – 2020 

campus Viçosa 
 

PRIMEIRO SEMESTRE 2020 

 

JULHO 

20 a 22 – Confirmação por parte dos Programas de Pós-Graduação junto à Diretoria de Registro 

Escolar, via Departamento, do oferecimento, inserção e/ou suspensão de disciplinas inicialmente 

previstas para o primeiro semestre letivo de 2020 (2020/I). 

31 – Início do período de modificação de matrícula (inclusão, exclusão e troca de disciplinas), via 

SAPIENS.  

 

AGOSTO 

03 – Retorno do primeiro semestre letivo de 2020 com o início do período de oferecimento de 

aulas remotas. 

18 – Término do período de modificação de matrícula (inclusão, exclusão e troca de disciplinas), via 

SAPIENS.  

 

SETEMBRO 

01 a 18 - Pedidos de inscrição em disciplinas, como estudante não vinculado, para o segundo semestre 

letivo de 2020. Os pedidos de inscrição em disciplinas na modalidade “mobilidade acadêmica” 

ocorrerão em fluxo contínuo. 

18 - Último dia para cancelamento de inscrição em disciplinas do primeiro semestre letivo de 2020, 

com parecer do orientador e da comissão coordenadora. 

18 - Último dia para trancamento de matrícula do primeiro semestre letivo de 2020, com parecer do 

orientador e da comissão coordenadora. 

18 - Último dia para que os estudantes que não efetivaram a matrícula no primeiro semestre letivo de 

2020, solicitem à Diretoria de Registro Escolar afastamento especial, com parecer do orientador e da 

comissão coordenadora. 

28 - Último dia para os departamentos encaminharem os pedidos de inscrição em disciplinas, como 

estudante não vinculado, aprovados pelos coordenadores das disciplinas, à Diretoria de Registro 

Escolar, para o segundo semestre letivo de 2020. 

 

OUTUBRO 



05 - Início do período para solicitação de matrícula, para o segundo semestre letivo de 2020, via 

SAPIENS. 

06 - Último dia para divulgação do resultado dos pedidos de inscrição em disciplinas, como estudante 

não vinculado, aprovados pelos coordenadores das disciplinas, para o segundo semestre letivo de 

2020. 

08 - Último dia para comunicar aos selecionados em cursos de Pós-Graduação Stricto sensu o 

resultado dos pedidos de inscrição para o segundo semestre letivo de 2020, via Sistema de Inscrição. 

09- Último dia para que os departamentos confirmem, à Diretoria de Registro Escolar, a relação das 

disciplinas que serão oferecidas no segundo semestre letivo de 2020, de acordo com a proposta de 

horário de aulas divulgada na página eletrônica da Diretoria de Registro Escolar. 

12 - Feriado (Nossa Senhora Aparecida). 

16 - Último dia para aprovação dos planos de estudos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 

no Sistema de Controle Acadêmico – ACADEMICOPG. 

16 – Término do período para solicitação de matrícula, para o segundo semestre letivo de 2020, via 

SAPIENS. 

16 - Término do período de aulas remotas do primeiro semestre letivo de 2020. 

19 a 24 - Simpósio de Integração Acadêmica – SIA-UFV.  

21 - Último dia para que os departamentos façam o lançamento das notas e conceitos do primeiro 

semestre letivo de 2020, via SAPIENS. 

28 – Feriado (Dia do Servidor Público).  

30 - Divulgação, pela Diretoria de Registro Escolar, do resultado da matrícula para o segundo 

semestre letivo de 2020, via SAPIENS. 

 

SEGUNDO SEMESTRE 2020 

 

NOVEMBRO 

02 - Feriado (Finados). 

02 - Início do período de acerto de matrícula, pelos estudantes, via SAPIENS. 

03 - Último dia para que os professores realizem a alteração de conceito “I”, referente ao primeiro 

semestre letivo de 2020, via SAPIENS. 

06 - Matrícula dos estudantes não vinculados (das 08 às 23:59 horas), para o segundo semestre letivo 

de 2020. A matrícula será efetuada pelos próprios estudantes, via SAPIENS. 

06 - Último dia para encaminhamento da documentação dos pós-graduandos estrangeiros à Diretoria 

de Relações Interinstitucionais e Internacionais – DRI, para obtenção da autorização de matrícula 

para o segundo semestre letivo de 2020. 



09 - Início do período oferecimento de aulas remotas do segundo semestre letivo de 2020. 

15 - Feriado (Proclamação da República). 

20 - Término do período de acerto de matrícula, pelos estudantes, via SAPIENS. 

 

DEZEMBRO 

18 - Último dia para cancelamento de inscrição em disciplinas do segundo período letivo de 2020, 

com parecer do orientador e da comissão coordenadora. 

18 - Último dia para trancamento de matrícula do segundo período letivo de 2020, com parecer do 

orientador e da comissão coordenadora. 

18 - Último dia para que os estudantes que não efetivaram a matrícula no segundo semestre letivo de 

2020, solicitem à Diretoria de Registro Escolar afastamento especial, com parecer do orientador e da 

comissão coordenadora. 

21 a 10/01/2021 – Recesso Escolar 

25 – Natal (Feriado). 

 

JANEIRO/2021 

01 – Feriado (Confraternização Universal). 

04 a 15 - Pedidos de inscrição em disciplinas, como estudante não vinculado, para o segundo semestre 

letivo de 2020. Os pedidos de inscrição em disciplinas na modalidade “mobilidade acadêmica” 

ocorrerão em fluxo contínuo. 

26 - Último dia para os departamentos encaminharem os pedidos de inscrição em disciplinas, como 

estudante não vinculado, aprovados pelos coordenadores das disciplinas, à Diretoria de Registro 

Escolar, para o primeiro semestre letivo de 2021. 

 

FEVEREIRO/2021 

05 - Último dia para comunicar aos selecionados em cursos de Pós-Graduação Stricto sensu o 

resultado dos pedidos de inscrição para o primeiro semestre letivo de 2021, via Sistema de Inscrição. 

05 - Último dia para divulgação do resultado dos pedidos de inscrição em disciplinas, como estudante 

não vinculado, aprovados pelos coordenadores das disciplinas, para o primeiro semestre letivo de 

2021. 

12 - Último dia para que os departamentos confirmem, à Diretoria de Registro Escolar, a relação das 

disciplinas que serão oferecidas no primeiro semestre letivo de 2021, de acordo com a proposta de 

horário de aulas divulgada na página eletrônica da Diretoria de Registro Escolar. 

12 - Término do período de aulas remotas do segundo semestre letivo de 2020. 



18 - Último dia para que os departamentos façam o lançamento das notas e conceitos do segundo 

semestre letivo de 2020, via SAPIENS. 

18 - Último dia para aprovação dos planos de estudos, no Sistema de Controle Acadêmico - 

ACADEMICOPG, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

 

MARÇO/2021 

10 - Último dia para que os professores realizem a alteração de conceito “I”, referente ao segundo 

semestre letivo de 2020, via SAPIENS. 

15 - Início das aulas do primeiro semestre letivo de 2021. 

 


