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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

RESOLUÇÃO CEPE Nº 16, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Aprova o calendário escolar da graduação
dos Campi Viçosa, Florestal e Rio
Paranaíba da Universidade Federal de
Viçosa para os períodos le?vos 2021/2,
2022/1 e 2022/2.
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, órgão máximo de deliberação no
plano didá?co-cienTﬁco da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que consta no Processo nº 23114.915717/2021-17 e o que foi deliberado em sua 585ª
reunião, realizada no dia 18 de outubro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Fica aprovado o calendário escolar da graduação dos Campi Viçosa, Florestal e
Rio Paranaíba da Universidade Federal de Viçosa para os períodos le?vos 2021/2, 2022/1 e 2022/2,
conforme consta no Anexo desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

DEMETRIUS DAVID DA SILVA
Presidente
Documento assinado eletronicamente por DEMETRIUS DAVID DA SILVA, Presidente do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), em 20/10/2021, às 06:38, conforme horário
oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
A auten?cidade deste documento pode ser conferida no site
hip://sei.d?.ufv.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador
0553733 e o código CRC 4A48811E.
https://sei.ufv.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi…53cf17fe6a56df83822960dcd99a59b0eaed093e8373e2ed84276fcac1ff5
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ANEXO
CALENDÁRIO ESCOLAR DA GRADUAÇÃO PARA OS PERÍODOS LETIVOS 2021/2, 2022/1 E 2022/2
CAMPI VIÇOSA (CAV), FLORESTAL (CAF) E RIO PARANAÍBA (CRP)

PERÍODO LETIVO 2021/2

Outubro/ 2021
segunda- Úl?mo dia para que os departamentos/ins?tutos encaminhem a relação de
feira
disciplinas que serão oferecidas no próximo período le?vo.
Viçosa: 08 dias le[vos
Novembro/2021
Florestal: 08 dias le[vos
Rio Paranaíba: 08 dias le[vos
segunda- Úl?mo dia para o Registro Escolar disponibilizar, via Sapiens, o resultado do
15
feira
processamento da matrícula.
terçaInício do período de inclusão e exclusão de disciplinas (acerto de matrículas)
16 - CAF/CRP
feira
pelos estudantes, via Sapiens.
quarta- Início do período de inclusão e exclusão de disciplinas (acerto de matrículas)
17 - CAV
feira
pelos estudantes, via Sapiens.
sexta19
Matrícula em disciplinas faculta[vas, via Sapiens, das 8:00h às 23:59h.
feira
Úl?mo dia para entrada, no Registro Escolar, dos pedidos de rea[vação de
sexta19
matrícula para o próximo período le?vo, pelos possíveis formandos da UFV, em
feira
cursos que têm modalidades e/ou habilitações, para a obtenção de Ttulo.
sexta19
Úl?mo dia para solicitação de exame complementar, no Registro Escolar.
feira
Término do período de inclusão e exclusão (acerto de matrículas) de disciplinas
21
domingo
pelos estudantes, via Sapiens.
segunda22
Início das aulas.
feira
segundafeira a
22 a 30
Período de matrícula mul?campi, pelos coordenadores de cursos.
terçafeira
Início do período de inclusão e exclusão de disciplinas (acerto de matrículas)
sexta26
nas vagas geradas em função das exclusões e de trancamentos de matrículas já
feira
lançados, via Sapiens.
Término do período de inclusão e exclusão de disciplinas (acerto de matrículas)
terça30
nas vagas geradas em função das exclusões e de trancamentos de matrículas já
feira
lançados, via Sapiens.
Viçosa: 19 dias le[vos
Dezembro/2021
Florestal: 15 dias le[vos
Rio Paranaíba: 18 dias le[vos
25
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03

06 a 10

08 - CAF
13 - CRP
17

sextafeira
segundafeira a
sextafeira
quartafeira
segundafeira
sextafeira

17

sextafeira

17

sextafeira

23

quintafeira

Janeiro/ 2022
23
28
28
Fevereiro/2022
04
11
11

25
25
25
26/02 a 05/03

20/10/2021 06'38

Úl?mo dia para os Departamentos/Ins?tutos solicitarem, à Pró-Reitoria de
Ensino/Diretoria de Ensino, o cancelamento de oferecimento de disciplinas cujo
número de estudantes matriculados seja inferior a 10 (dez).
Período para conﬁrmação de dados pessoais dos possíveis formandos do
presente período le?vo, via Sapiens.
Nossa Senhora da Conceição (Feriado Municipal)
Dia de Santa Luzia (Feriado Municipal)
Úl?mo dia para abertura, no Registro Escolar, de processo acadêmico rela?vo à
solicitação de Exame de Suﬁciência, para o período le?vo corrente.
Início do período para abertura, no Registro Escolar, de processo acadêmico
rela?vo à solicitação de estudante da UFV para par?cipar de mobilidade
acadêmica (Intercampi ou Nacional) no próximo período le?vo.
Início do período para recebimento, pela Pró-Reitoria de Ensino, de solicitações
de estudantes de outras IES para par?cipar de mobilidade acadêmica na UFV, no
próximo período le?vo.
Início do Recesso Escolar.

Viçosa: 07 dias le[vos
Florestal: 07 dias le[vos
Rio Paranaíba: 07 dias le[vos
domingo Fim do Recesso Escolar.
Úl?mo dia para cancelamento de disciplinas/trancamento de matrícula,
sextaindependentemente da assinatura dos professores das disciplinas, no Registro
feira
Escolar.
sextaÚl?mo dia para que os estudantes que não efe?varam a matrícula no presente
feira
período solicitem o afastamento especial, no Registro Escolar.
Viçosa: 22 dias le[vos
Florestal: 22 dias le[vos
Rio Paranaíba: 22 dias le[vos
sextaÚl?mo dia para a Pró-Reitoria de Ensino divulgar o Edital de Vagas Ociosas para
feira
o próximo período le?vo.
sextaÚl?mo dia para aplicação dos Exames de Suﬁciência, de acordo com o ar?go 6º
feira
da Resolução 01/2011/Cepe.
Úl?mo dia para entrada, no Registro Escolar, de solicitações de estudantes da
sextaUFV para par?cipar de mobilidade acadêmica (Intercampi ou Nacional) no
feira
próximo período le?vo.
Úl?mo dia para recebimento, pela Pró-Reitoria de Ensino, de solicitações de
sextaestudantes de outras IES para par?cipar de mobilidade acadêmica na UFV, no
feira
próximo período le?vo.
sextaÚl?mo dia para as Câmaras de Ensino deliberarem sobre as solicitações de
feira
mobilidade acadêmica (Intercampi ou Nacional).
sextaÚl?mo dia para que as Diretorias dos Centros de Ciências/Ins?tutos enviem ao
feira
Registro Escolar os resultados dos Exames de Suﬁciência.
sábado a
Recesso Escolar
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sábado
Março/ 2022

07

segundafeira

09

quartafeira

11

sextafeira

14

segundafeira

14

segundafeira

14

segundafeira

24 e 25

quintafeira e
sextafeira

25

sextafeira

Abril/2022

01
02
05 a 08

11
12

12

sextafeira
sábado
terçafeira a
sexta
feira
segundafeira
terçafeira
terçafeira

Viçosa: 22 dias le[vos
Florestal: 22 dias le[vos
Rio Paranaíba: 22 dias le[vos
Úl?mo dia para trancamento de matrícula, na dependência de comprovação do
atendimento às exigências de disciplinas matriculadas, especialmente quanto à
frequência, mediante formulário próprio constando assinatura dos professores
de cada disciplina, no Registro Escolar.
Úl?mo dia para que os Departamentos/Ins?tutos encaminhem a relação de
disciplinas que serão oferecidas no próximo período le?vo.
Úl?mo dia para os estudantes cujos pedidos de mobilidade acadêmica
(Intercampi ou Nacional) foram aprovados entregarem, na Pró-Reitoria de
Ensino/Diretoria de Ensino/Serviço de Registro Escolar, a documentação a ser
encaminhada à ins?tuição de des?no.
Início do período para solicitação de matrícula, via Sapiens, para o próximo
período le?vo, visando à sua efe?vação, com base no Plano de Estudo.
Início do período para elaboração do Plano de Estudos referente ao próximo
período le?vo, com os orientadores acadêmicos, conforme dias e horários
estabelecidos pelos Coordenadores dos Cursos.
Início do período para solicitações de estudantes para quebra de pré-requisito e
cursar em correquisito, via Sapiens, visando matrícula no próximo período
le?vo.
Período para inscrição de estudantes não vinculados para o próximo período
le?vo, nos Departamentos/Ins?tutos.
Úl?mo dia para entrada, no Registro Escolar, dos pedidos de rea[vação de
matrícula pelos graduados na UFV, em cursos que têm modalidades e/ou
habilitações para formação complementar.
Viçosa: 02 dias le[vos
Florestal: 02 dias le[vos
Rio Paranaíba: 02 dias le[vos
Úl?mo dia para os Departamentos/Ins?tutos encaminharem, ao Registro Escolar,
as solicitações dos estudantes não vinculados para cursar disciplinas no próximo
período le?vo.
Término das aulas.
Exames Finais.
Úl?mo dia para que os Departamentos/professores/Ins?tutos façam os
lançamentos de notas e conceitos do presente período le?vo, via Sapiens.
Término do período para solicitação de matrícula, via Sapiens, para o próximo
período le?vo, visando à sua efe?vação, com base no Plano de Estudo.
Úl?mo dia para abertura de processos acadêmicos rela?vos às solicitações de
estudantes (reconsideração de desligamento, limite de carga horária de
disciplina faculta?va, dilação de prazo, afastamento), no Registro Escolar, visando
à matrícula no próximo período le?vo. Todos os processos abertos após esta
data serão considerados para o período subsequente.
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12
18
22 - CAV
28 - CAF
29 - CRP
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terçafeira
segundafeira
sextafeira
quintafeira
sextafeira

Término do período para elaboração do Plano de Estudos referente ao próximo
período le?vo, com os orientadores acadêmicos, conforme dias e horários
estabelecidos pelos Coordenadores dos Cursos.
Úl?mo dia para alteração do conceito I, via Sapiens.
Colação de Grau
Colação de Grau
Colação de Grau

PERÍODO LETIVO 2022/1

Abril/2022
25
26 CAF/CRP
27 - CAV

28 e 29

28 a 30

29
29
29

segundafeira
terçafeira
quartafeira
quintafeira e
sextafeira
quintafeira a
sábado
sextafeira
sextafeira
sextafeira

Úl?mo dia para o Registro Escolar disponibilizar, via Sapiens, o resultado do
processamento da matrícula.
Início do período de inclusão e exclusão de disciplinas (acerto de matrículas) pelos
estudantes, via Sapiens.
Início do período de inclusão e exclusão (acerto de matrículas) de disciplinas pelos
estudantes, via Sapiens.
Cadastro e matrícula de estudantes em mobilidade acadêmica na UFV, no Registro
Escolar.

Período de conﬁrmação da matrícula de calouros, via sistema.
Úl?mo dia para apresentação dos estudantes estrangeiros à Diretoria de Relações
Internacionais, munidos de passaporte, RNE ou protocolo, para obtenção da
declaração de matrícula.
Matrícula em disciplinas faculta[vas, via Sapiens, das 8:00h às 23:59h.
Matrícula de estudante não vinculado, via Sapiens.

29

sextafeira

Úl?mo dia para entrada, no Registro Escolar, dos pedidos de rea[vação de matrícula
para o próximo período le?vo, pelos possíveis formandos da UFV, em cursos que têm
modalidades e/ou habilitações, para a obtenção de novo Ttulo.

29

sextafeira

Úl?mo dia para solicitação de exame complementar, no Registro Escolar.

Maio/
2022
01

domingo

Viçosa: 26 dias le[vos
Florestal: 26 dias le[vos
Rio Paranaíba: 26 dias le[vos
Término do período de inclusão e exclusão (acerto de matrículas) de disciplinas pelos
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estudantes, via Sapiens.
02
02 a 06

06
10
10

13

16 a 20

27
27

27
27
27
Junho/
2022
16 a 19
21
21
24
24

segundaInício das aulas.
feira
domingo
a sexta- Semana de acolhimento ao Calouro.
feira
Início do período de inclusão e exclusão de disciplinas (acerto de matrículas) nas
sextavagas geradas em função das exclusões e de trancamentos de matrículas já lançados,
feira
via Sapiens.
terçaTérmino do período para solicitações de estudantes para quebra de pré-requisito e
feira
cursar em correquisito, via Sapiens.
Término do período de inclusão e exclusão de disciplinas (acerto de matrículas) nas
terçavagas geradas em função das exclusões e de trancamentos de matrículas já lançados,
feira
via Sapiens.
Úl?mo dia para os Departamentos/Ins?tutos solicitarem, à Pró-Reitoria de
sextaEnsino/Diretoria de Ensino, o cancelamento de oferecimento de disciplinas cujo
feira
número de estudantes matriculados seja inferior a 10 (dez).
segundafeira a
Período para conﬁrmação de dados pessoais dos possíveis formandos do presente
sextaperíodo le?vo, via Sapiens.
feira
sextaÚl?mo dia para abertura, no Registro Escolar, de processo acadêmico rela?vo à
feira
solicitação de Exame de Suﬁciência, para o período le?vo corrente.
Início do período para abertura, no Registro Escolar, de processo acadêmico rela?vo à
sextasolicitação de estudante da UFV para par?cipar de mobilidade acadêmica (Intercampi
feira
ou Nacional) no próximo período le?vo.
Início do período para recebimento, pela Pró-Reitoria de Ensino, de solicitação de
sextaestudantes de outras IES para par?cipar de mobilidade acadêmica na UFV, no próximo
feira
período le?vo.
sextaÚl?mo dia para trancamento de matrícula, independentemente da assinatura dos
feira
professores das disciplinas, no Registro Escolar.
sextaÚl?mo dia para que os estudantes que não efe?varam a matrícula no presente
feira
período solicitem o afastamento especial, no Registro Escolar.
Viçosa: 23 dias le[vos
Florestal: 23 dias le[vos
Rio Paranaíba: 23 dias le[vos
quintafeira a
Recesso Escolar
domingo
terçaÚl?mo dia para aplicação dos Exames de Suﬁciência, de acordo com o ar?go 6º da
feira
Resolução 01/2011/Cepe.
Úl?mo dia para entrada, no Registro Escolar, de solicitações de estudantes da UFV para
terçapar?cipar de mobilidade acadêmica (Intercampi ou Nacional) no próximo período
feira
le?vo.
sextaÚl?mo dia para a Pró-Reitoria de Ensino divulgar o Edital de Vagas Ociosas para o
feira
próximo período le?vo.
Úl?mo dia para recebimento, pela Pró-Reitoria de Ensino, de solicitações de
sextaestudantes de outras IES para par?cipar de mobilidade acadêmica na UFV, no próximo
feira
período le?vo.
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24
24

sextafeira
sextafeira

Julho/
2022
01

sextafeira

01

segundafeira

13
18
18
18

21 e 22

22
Agosto/
2022
06
09 a 12

15 - CRP

16

16

quartafeira
segundafeira
segundafeira
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Úl?mo dia para as Câmaras de Ensino deliberarem sobre as solicitações de mobilidade
acadêmica (Intercampi ou Nacional).
Úl?mo dia para que as Diretorias dos Centros de Ciências/Ins?tutos enviem ao
Registro Escolar os resultados dos Exames de Suﬁciência.
Viçosa: 26 dias le[vos
Florestal: 26 dias le[vos
Rio Paranaíba: 26 dias le[vos
Úl?mo dia para os estudantes cujos pedidos de mobilidade acadêmica (Intercampi ou
Nacional) foram aprovados entregarem, na Pró-Reitoria de Ensino/Diretoria de
Ensino/Registro Escolar, a documentação a ser encaminhada à Ins?tuição de des?no.
Úl?mo dia para trancamento de matrícula, na dependência de comprovação do
atendimento às exigências de disciplinas matriculadas, especialmente quanto à
frequência, mediante formulário próprio constando assinatura dos professores de
cada disciplina, no Registro Escolar.
Úl?mo dia para que os Departamentos/Ins?tutos encaminhem a relação de disciplinas
que serão oferecidas no próximo período le?vo.
Início do período para solicitação de matrícula, via Sapiens, para o próximo período
le?vo, visando à sua efe?vação, com base no Plano de Estudo.
Início do período para elaboração do Plano de Estudos referente ao próximo período
le?vo, com os orientadores acadêmicos, conforme dias e horários estabelecidos pelos
Coordenadores dos Cursos.
Início do período para solicitações de estudantes para quebra de pré-requisito e
cursar em correquisito, via Sapiens, visando à matrícula no próximo período le?vo.

segundafeira
quintafeira e
Período para inscrição de estudantes não vinculados para o próximo período le?vo,
sextanos Departamentos/Ins?tutos.
feira
Úl?mo dia para entrada, no Registro Escolar, dos pedidos de rea[vação de matrícula
sextapelos graduados na UFV, em cursos que têm modalidades e/ou habilitações para
feira
formação complementar.
Viçosa: 06 dias le[vos
Florestal: 06 dias le[vos
Rio Paranaíba: 06 dias le[vos
sábado Término das aulas.
terçafeira a
Exames Finais.
sexta
feira
segundaDia de Nossa Senhora da Abadia (Feriado Municipal)
feira
Úl?mo dia para abertura de processos acadêmicos rela?vos às solicitações de
estudantes (reconsideração de desligamento, limite de carga horária de disciplina
terçafaculta?va, dilação de prazo, afastamento), no Registro Escolar, visando à matrícula no
feira
próximo período le?vo. Todos os processos abertos após esta data serão considerados
para o período subsequente.
terçaÚl?mo dia para que os Departamentos/professores/Ins?tutos façam os lançamentos
feira
de notas e conceitos do presente período le?vo, via Sapiens.
quarta- Término do período para solicitação de matrícula, via Sapiens, para o próximo período
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17

feira

le?vo, visando à sua efe?vação, com base no Plano de Estudo.

17

quartafeira

Término do período para elaboração do Plano de Estudos referente ao próximo
período le?vo, com os orientadores acadêmicos, conforme dias e horários
estabelecidos pelos Coordenadores dos Cursos.

22
26
26 - CAV
29
30 CAF/CRP
31 - CAV

segundaÚl?mo dia para alteração do conceito I, via Sapiens.
feira
Úl?mo dia para os Departamentos/Ins?tutos encaminharem ao Registro Escolar as
sextasolicitações dos estudantes não vinculados para cursar disciplinas no próximo período
feira
le?vo.
sextaColação de Grau.
feira
segunda- Úl?mo dia para o Registro Escolar disponibilizar, via Sapiens, o resultado do
feira
processamento da matrícula.
terçaInício do período de inclusão e exclusão (acerto de matrículas) de disciplinas pelos
feira
estudantes, via Sapiens.
quarta- Início do período de inclusão e exclusão (acerto de matrículas) de disciplinas pelos
feira
estudantes, via Sapiens.

PERÍODO LETIVO 2022/2

Viçosa: 21 dias le[vos
Florestal: 22 dias le[vos
Rio Paranaíba: 22 dias le[vos

Setembro/2022
01 - CRP
02 - CAF

01 e 02

02
02
02

quintafeira
sextafeira
quintafeira e
sextafeira
sextafeira
sextafeira
sextafeira

Colação de Grau.
Colação de Grau.
Cadastro e matrícula de estudantes em mobilidade acadêmica na UFV, no
Registro Escolar.
Úl?mo dia para apresentação dos estudantes estrangeiros à Diretoria de
Relações Internacionais, munidos de passaporte, RNE ou protocolo, para
obtenção da declaração de matrícula.
Matrícula em disciplinas faculta[vas, via Sapiens, das 8:00h às 23:59h.
Matrícula de estudante não vinculado, via Sapiens.

02

sextafeira

Úl?mo dia para entrada, no Registro Escolar, dos pedidos de rea[vação de
matrícula para o próximo período le?vo, pelos possíveis formandos da UFV, em
cursos que têm modalidades e/ou habilitações, para a obtenção de novo Ttulo.

02

sextafeira

Úl?mo dia para solicitação de exame complementar, no Registro Escolar.

04

domingo Término do período de inclusão e exclusão (acerto de matrículas) de disciplinas
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pelos estudantes, via Sapiens.
05
07
09

segundafeira
quartafeira
sextafeira

13

terçafeira

13

terçafeira

16

sextafeira

19 a 23

29

segundafeira a
sextafeira
quintafeira

29

quintafeira

29

quintafeira

29
29
30 - CAV

quintafeira
quintafeira
sextafeira

Início das aulas.
Independência do Brasil (Feriado).
Início do período de inclusão de disciplinas nas vagas geradas em função das
exclusões e de trancamentos de matrículas já lançados, via Sapiens.
Término do período para solicitações de estudantes para quebra de prérequisito e cursar em correquisito, via Sapiens, visando à matrícula no próximo
período le?vo.
Término do período de inclusão de disciplinas nas vagas geradas em função das
exclusões e de trancamentos de matrículas já lançados, via Sapiens.
Úl?mo dia para os Departamentos/Ins?tutos solicitarem, à Pró-Reitoria de
Ensino/Diretoria de Ensino, o cancelamento de oferecimento de disciplinas cujo
número de estudantes matriculados seja inferior a 10 (dez).
Período para conﬁrmação de dados pessoais dos possíveis formandos do
presente período le?vo, via Sapiens.
Úl?mo dia para abertura, no Registro Escolar, de processo acadêmico rela?vo à
solicitação de Exame de Suﬁciência, para o período le?vo corrente.
Início do período para abertura, no Registro Escolar, de processo acadêmico
rela?vo à solicitação de estudante da UFV para par?cipar de mobilidade
acadêmica (Intercampi ou Nacional) no próximo período le?vo.
Início do período para recebimento, pela Pró-Reitoria de Ensino, de solicitação
de estudantes de outras IES para par?cipar de mobilidade acadêmica na UFV, no
próximo período le?vo.
Úl?mo dia para trancamento de matrícula, independentemente da assinatura
dos professores das disciplinas, no Registro Escolar.
Úl?mo dia para que os estudantes que não efe?varam a matrícula no presente
período solicitem o afastamento especial, no Registro Escolar.
Dia da Cidade (Feriado Municipal).
Viçosa: 24 dias le[vos
Florestal: 24 dias le[vos
Rio Paranaíba: 23 dias le[vos

Outubro/ 2022
04 - CRP

terçafeira

Dia de São Francisco (Feriado Municipal)

07

sextafeira

Úl?mo dia para entrada, no Registro Escolar, de solicitações de estudantes da
UFV para par?cipar de mobilidade acadêmica (Intercampi ou Nacional) no
próximo período le?vo.

12
14
21

quartafeira
sextafeira
sextafeira
sexta-

Nossa Senhora Aparecida (Feriado).
Úl?mo dia para aplicação dos Exames de Suﬁciência, de acordo com o ar?go 6º
da Resolução 01/2011/Cepe.
Úl?mo dia para a Pró-Reitoria de Ensino divulgar o Edital de Vagas Ociosas para
o próximo período le?vo.
Úl?mo dia para recebimento, pela Pró-Reitoria de Ensino, de solicitações de

https://sei.ufv.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi…3cf17fe6a56df83822960dcd99a59b0eaed093e8373e2ed84276fcac1ff5
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21
21
21
28

feira

estudantes de outras IES para par?cipar de mobilidade acadêmica na UFV, no
próximo período le?vo.

sextafeira
sextafeira
sextafeira

Úl?mo dia para as Câmaras de Ensino deliberarem sobre as solicitações de
mobilidade acadêmica (Intercampi ou Nacional).
Úl?mo dia para que as Diretorias dos Centros de Ciências/Ins?tutos enviem ao
Registro Escolar os resultados dos Exames de Suﬁciência.

quartafeira

04

sextafeira

04

sextafeira

15

Dia do Servidor Público (Feriado).
Viçosa: 24 dias le[vos
Florestal: 24 dias le[vos
Rio Paranaíba: 23 dias le[vos

Novembro/2022
02

20/10/2021 06'38

terçafeira
quartafeira
segundafeira

Finados (Feriado).
Úl?mo dia para os estudantes cujos pedidos de mobilidade acadêmica
(Intercampi ou Nacional) foram aprovados entregarem, na Pró-Reitoria de
Ensino/Diretoria de Ensino/Registro Escolar, a documentação a ser encaminhada
à ins?tuição de des?no.
Úl?mo dia para trancamento de matrícula, na dependência de comprovação do
atendimento às exigências de disciplinas matriculadas, especialmente quanto à
frequência, mediante formulário próprio constando assinatura dos professores
de cada disciplina, no Registro Escolar.
Proclamação da República (Feriado).

Úl?mo dia para que os Departamentos/Ins?tutos encaminhem a relação de
disciplinas que serão oferecidas no próximo período le?vo.
Início do período para solicitação de matrícula, via Sapiens, para o próximo
28
período le?vo, visando à sua efe?vação, com base no Plano de Estudo.
Início do período para elaboração do Plano de Estudos referente ao próximo
segunda28
período le?vo, com os orientadores acadêmicos, conforme dias e horários
feira
estabelecidos pelos Coordenadores dos Cursos.
segunda- Início para solicitações de estudantes para quebra de pré-requisito e cursar em
28
feira
correquisito, via Sapiens, visando à matrícula no próximo período le?vo.
Viçosa: 15 dias le[vos
Dezembro/2022
Florestal: 14 dias le[vos
Rio Paranaíba: 15 dias le[vos
quintafeira e
Período para inscrição de estudantes não vinculados para o próximo período
01 e 02
sextale?vo, nos Departamentos/Ins?tutos.
feira
Úl?mo dia para entrada, no Registro Escolar, dos pedidos de rea[vação de
sexta02
matrícula pelos graduados na UFV, em cursos que têm modalidades e/ou
feira
habilitações para formação complementar.
quinta08 - CAF
Nossa Senhora da Conceição (Feriado Municipal).
feira
17
sábado
Término das aulas.
terçafeira a
20 a 23
Exames Finais.
sexta
23
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20/10/2021 06'38

feira
Janeiro/ 2023
03
04
04

16

16
20
27

segundafeira
terçafeira

Úl?mo dia para que os Departamentos/professores/Ins?tutos façam os
lançamentos de notas e conceitos do presente período le?vo, via Sapiens.
Término do período para solicitação de matrícula, via Sapiens, para o próximo
período le?vo, visando à sua efe?vação, com base no Plano de Estudo.
Término do período para elaboração do Plano de Estudos referente ao próximo
terçaperíodo le?vo, com os orientadores acadêmicos, conforme dias e horários
feira
estabelecidos pelos Coordenadores dos Cursos.
Úl?mo dia para abertura de processos acadêmicos rela?vos às solicitações de
estudantes (reconsideração de desligamento, limite de carga horária de
segundadisciplina faculta?va, dilação de prazo, afastamento), no Registro Escolar,
feira
visando à matrícula no próximo período le?vo. Todos os processos abertos após
esta data serão considerados para o período subsequente.
segundaÚl?mo dia para alteração do conceito I, via Sapiens.
feira
sextaColação de Grau dos Cursos do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes e
feira
do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde.
sextaColação de Grau dos Cursos do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas e do
feira
Centro de Ciências Agrárias.

Fevereiro/2023
03 - CAF
10 - CRP

sextafeira
sextafeira

Colação de Grau.
Colação de Grau.

CAF – Datas especíﬁcas do Campus Florestal
CAV – Datas especíﬁcas do Campus Viçosa
CRP – Datas especíﬁcas do Campus Rio Paranaíba

Referência: Processo nº 23114.915717/2021-17
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