
 

 

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO DO PPGEE/UFMG PARA O 
PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO DE 2015 

 

FEVEREIRO  

13 sexta-feira 
Data-limite para finalização do processo seletivo para admissão aos 
cursos de Pós-Graduação, stricto e lato sensu, com início das 
atividades previstas para o 1º semestre letivo de 2015. 

14 
a 
17 

sábado a  
terça-feira Carnaval 

18 quarta-feira Cinzas 

26 quinta-feira 

Data-limite para efetivação da matrícula em disciplinas de pós-
graduação stricto sensu pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação 
no Sistema Acadêmico de Pós-Graduação, para o 1o semestre letivo 
de 2015 (matrícula regular e eletiva). 

26 quinta-feira 
Data-limite para lançamento no Sistema Acadêmico de Pós-Graduação, 
pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação, de encargos didáticos 
para o 1o semestre letivo de 2015. 

27 sexta-feira 
Acerto presencial de matrícula, pelos alunos de pós-graduação, nos 
Colegiados de Cursos de Pós-Graduação stricto sensu (matrícula 
regular e eletiva). 

27 sexta-feira 
Data-limite de envio, ao DRCA, pelos Colegiados de Cursos de Pós-
Graduação, da documentação para registro acadêmico de alunos de 
Pós-Graduação para o 1o semestre letivo de 2015. 

27 sexta-feira Data-limite para realização de matrícula presencial nos Colegiados de 
Cursos pelos alunos de pós-graduação lato-sensu. 

MARÇO 26 dias letivos - Sábados letivos: 7, 14, 21 e 28 – Belo 
Horizonte e Montes Claros 

2 segunda-
feira INÍCIO DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2015 

2 segunda-
feira 

Início do semestre para solicitação, online, pelos Colegiados de Cursos 
de Pós-Graduação stricto sensu, de abertura de vagas a serem 
oferecidas nos processos seletivos dos 1o e 2o semestres letivos de 
2016. 



2 a 
3 

segunda a 
quarta-feira 

Preenchimento do Protocolo de Requerimento online para inscrição em 
disciplinas isoladas no PPGEE/UFMG. 

5 quinta-feira 
Requerimento de matrícula em disciplinas de graduação, pelos alunos 
de pós-graduação, nas Unidades Acadêmicas responsáveis pela oferta 
das disciplinas. 

5 quinta-feira Requerimento de matrícula em disciplinas de pós-graduação, pelos 
alunos de graduação, nos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação. 

5 a 
6 

quinta a 
sexta-feira 

Avaliação dos Protocolos de Requerimento online dos candidatos 
inscritos em disciplinas online no PPGEE/UFMG. 

6 sexta-feira 
Matrícula presencial em disciplinas de graduação, pelos alunos de pós-
graduação, nas Unidades Acadêmicas responsáveis pela oferta das 
disciplinas. 

6 sexta-feira Matrícula presencial em disciplinas de pós-graduação, pelos alunos de 
graduação, nos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação. 

9 segunda-
feira 

Requerimento de matrícula em disciplina isolada de graduação e pós-
graduação. 

10 terça-feira Data-limite para divulgação dos resultados dos requerimentos de 
matrícula em disciplinas isoladas. 

11 
e 
12 

quarta e  
quinta-feira 

Processo de matrícula em disciplinas isoladas de graduação e pós-
graduação. 

26 quinta-feira 
Data-limite para acertos de matrícula da pós-graduação, no Sistema 
Acadêmico de Pós-Graduação, referentes ao 1o semestre letivo de 
2015. 

30 segunda-
feira 

Data-limite para envio, ao DRCA, da relação de alunos que concluíram 
a pós-graduação no  
2o semestre letivo de 2014. 

ABRIL 20 dias letivos - Sábados letivos: 11 e 25 - Belo Horizonte e 
Montes Claros 

2 quinta-feira Recesso Escolar 

3 sexta-feira Feriado: Paixão de Cristo 

4 sábado Recesso Escolar 

13 segunda-
feira 

Data-limite para requerimento de trancamento parcial de matrícula em 
disciplinas semestrais. 

18 sábado Recesso Escolar 

20 segunda Recesso Escolar 

21 terça Feriado: Tiradentes 



 

MAIO 24 dias letivos - Sábados letivos: 9, 16, 23 e 30 - Belo Horizonte 
e Montes Claros 

1 sexta-feira Feriado: Dia do Trabalho 

2 sábado Recesso Escolar 

3 domingo Término da Olimpíada UFMG 

4 segunda-
feira 

Início do semestre para solicitação, online, pelos Colegiados de 
Cursos/Comissões Coordenadoras de Cursos de Pós-Graduação lato 
sensu, de solicitação de vagas e reoferecimento de cursos para os 
processos seletivos do 1o e 2o semestres letivos de 2016 e 2017. 

15 sexta-feira 

Data-limite para solicitação, aos Departamentos Acadêmicos ou 
estruturas equivalentes, pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação, 
da oferta de atividades acadêmicas e da alocação de encargos didáticos 
para o 2o semestre letivo de 2015. 

29 sexta-feira 

Data-limite para solicitação online, à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação stricto sensu, de abertura 
de vagas a serem oferecidas nos processos seletivos do 1o e 2o 
semestres letivos de 2016. 

JUNHO 23 dias letivos - Sábados letivos: 13, 20 e 27 - Belo Horizonte e 
Montes Claros 

4 quinta-
feira Feriado: Corpus Christi 

5 sexta-feira Recesso Escolar 

6 sábado Recesso Escolar 

8 segunda-
feira 

Data-limite para envio aos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação, 
pelos Departamento Acadêmicos ou estruturas equivalentes, da oferta 
de atividades acadêmicas e da alocação de encargos didáticos para o 2o 
semestre letivo de 2015. 

09 
a 
23 

terça a  
terça-feira 

Semestre para lançamento, no Sistema Acadêmico de Pós-Graduação, 
pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação stricto e lato sensu, da 
oferta de atividades acadêmicas para o 2o semestre letivo de 2015. 

26 sexta-feira 

Data-limite para lançamento, no Sistema Acadêmico de Pós Graduação, 
pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação stricto sensu, do 
calendário para realização da matrícula online do 2o semestre letivo de 
2015. 

29 segunda-
feira 

Início do semestre para Registro Acadêmico nos cursos de pós-
graduação para o 2o semestre letivo de 2015. 

29 segunda-
feira 

Início do semestre de matrícula online, pelos alunos de pós-
graduação stricto sensu, para o  
2o semestre letivo de 2015 (matrícula regular e eletiva). 



JULHO 
10 dias letivos - Sábados letivos: 4 e 11 – Belo Horizonte 

09 dias letivos – Sábados letivos: 4 e 11 – Montes Claros 

10 sexta-feira Data-limite para requerimento de trancamento total de matrícula do 1o 
semestre letivo de 2015. 

11 sábado ENCERRAMENTO DO 1o SEMESTRE LETIVO DE 2015 

16 quinta-
feira 

Data-limite para fechamento no Sistema Diário de Classe Eletrônico, 
pelos docentes, dos resultados finais do 1o semestre letivo de 2015, em 
atividades acadêmicas de pós-graduação. 

16 quinta-
feira 

Data-limite para fechamento no Sistema Diário de Classe Eletrônico, 
pelos docentes, dos resultados de exames especiais do 1o semestre 
letivo de 2015. 

17 
a 
25 

sexta a 
sábado Festival de Inverno 

27 segunda-
feira 

Data-limite para finalização do processo seletivo para admissão aos 
Cursos de Pós-Graduação -stricto e lato sensu, com início das atividades 
previstas para o 2o semestre letivo de 2015. 

27 segunda-
feira 

Data-limite de matrícula online, pelos alunos de pós-graduação stricto 
sensu, para o 2o semestre letivo de 2015 (matrícula regular e eletiva). 

28 terça-feira 

Data-limite para efetivação da matrícula em disciplinas de pós-
graduação stricto sensu pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação, 
no Sistema Acadêmico de Pós-Graduação, para o  
2o semestre letivo de 2015 (matrícula regular e eletiva). 

29 quarta-
feira 

Acerto presencial de matrícula pelos alunos de pós-graduação nos 
Colegiados de Cursos de Pós-Graduação stricto sensu (matrícula regular 
e eletiva). 

30 quinta-
feira 

Data-limite para lançamento no Sistema Acadêmico de Pós-Graduação, 
pelos Colegiados de Pós-Graduação, de encargos didáticos para o 2o 
semestre letivo de 2015. 

AGOSTO 
24 dias letivos - Sábados letivos: 8, 22 e 29 – Belo Horizonte 

25 dias letivos – Sábados letivos: 8, 15, 22 e 29 – Montes Claros 

3 segunda-
feira INÍCIO DO 2o SEMESTRE LETIVO DE 2015 

 
Legendas: 
 
Palavra - início do semestre letivo. 
Palavra - Datas importantes para os docentes ligados aos PPGEE/UFMG. 
Palavra - Datas importantes para os discentes ligados aos PPGEE/UFMG. 
Palavra - Encerramento do semestre letivo. 


