
 

COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA 
Calendário Acadêmico 

2º Semestre 2017 
 

 

JULHO / 2017 
 

12 quarta-feira 
Data-limite para requerimento de trancamento total de matrícula 
no 1º período letivo de 2017 

13 e 14 
quinta e  

sexta-feira 

   Registro acadêmico dos alunos de reopção e rematrícula para o 2º período letivo 

de 2017, no DRCA. 

 
14 

sexta-feira ENCERRAMENTO DO 1º PERÍODO LETIVO DE 2017. 

15 sábado 
Data-limite para fechamento pelos docentes, no sistema diário de 
classe eletrônico, dos resultados finais do 1º período letivo de 
2017, em atividades acadêmicas de graduação. 

15 a 19  
sábado a  

quarta-feira 

1ª Fase Matrícula  
 
Período para requerimento, no Sistema Acadêmico de Graduação 
– Siga, pelos alunos veteranos de graduação, de matrícula do 1o 
período letivo de 2017 e para preenchimento de questionário de 
avaliação de disciplinas.  

17 a 19  
segunda a  

quarta-feira 

Período para requerimento de dispensa de atividades acadêmicas, 

por aproveitamento de estudos, nos Colegiados de Cursos de 
Graduação, pelos alunos veteranos (Resolução  CEPE no 
07/2016) 

18 terça-feira 
Data-limite para fechamento pelos docentes, nos Sistema Diário 
de Classe Eletrônico, dos resultados de exames especiais do 1º 
período letivo de 2017. 

19 a 21 
quarta a 

sexta-feira 

Data-limite para requerimento, aos Colegiados de Cursos de Graduação, 
de dispensa de disciplinas, dos classificados para o 2o período letivo de 

2017, no Concurso Vestibular 2017 - Habilidades Específicas, conforme 
instruções e escala divulgadas pelo DRCA no endereço eletrônico 
www.ufmg.br/drca 

23 domingo 

 

Divulgação do resultado da matrícula para o 2o período letivo de 
2017 aos alunos veteranos de graduação. 

25 Terça-feira 

2ª Fase Matrícula  
 
Envio de requerimento de acerto de matrícula no Sistema 

Acadêmico de Graduação - Siga (inclusão de novas atividades) 
para o 2o período letivo de 2017 pelos alunos veteranos de 
graduação. 

28 Sexta-feira 
Matrícula dos alunos de reopção e de rematrícula nos Colegiados de 
Cursos de Graduação. 

29 a 30 
sábado a 
domingo 

3ª FASE MATRICULA 
 
Período para solicitação, no Sistema Acadêmico de Graduação - 

Siga pelos alunos veteranos de graduação, de matrícula em 
atividades de formação livre, para o 2o período letivo de 2017. 
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AGOSTO / 2017 
 

1 terça-feira INÍCIO DO 2º PERÍODO LETIVO DE 2017 

1 e 2 
terça e  

quarta-feira 
Recepção aos calouros dos cursos de graduação 

1 e 2 
terça e  

quarta-feira 
Acerto de matrícula presencial – De 8h as 21h 
Colegiado do Curso de Pedagogia 

7 a 11 
segunda a 
sexta-feira 

Semana Ser Professor 

3 quinta-feira 
Divulgação do resultado da solicitação de matrículas dos alunos veteranos de 
graduação em atividades de formação livre, para o 2º período letivo de 

2017. 

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

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

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

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

7 segunda-feira 
Requerimento de matrícula em disciplina isolada de graduação e de 

pós-graduação, para o 2º período letivo de 2017. 

9 quarta-feira 
Data-limite para divulgação dos resultados dos requerimentos de matrícula 
em disciplina isolada de graduação e pós-graduação para ao 2º período 
letivo de 2017. 

9 
quarta-feira 

 

Realização de atividades acadêmicas complementares no turno noturno  
(Resolução CEPE nº 13/2015, de 10/11/2015). Não ocorrerão aulas no  
turno noturno. 

10 e 11 
quinta e 

sexta-feira 
Período de matrícula em disciplinas isoladas de graduação e pós- 
graduação, para o 2º período letivo de 2017. 

15 terça-feira Feriado Municipal em Belo Horizonte: Assunção de Nossa Senhora 

18 sexta-feira 
Data limite trancamento disciplinas de 30 horas com início 1ª 

semana de agosto. 

21 segunda-feira Reunião do Colegiado do Curso de Pedagogia 

29 terça-feira 
Realização de atividades acadêmicas complementares no turno noturno 
(Resolução CEPE nº 13/2015, de 10/11/2015). Não ocorrerão aulas no 
turno noturno. 

31 quinta-feira 
Data-limite para colação de grau dos concluintes do 1o período letivo 
de 2017, habilitados ao ENADE, que optaram por serem dispensados 
do exame. 

 
 
 

SETEMBRO / 2017 
   

7 quinta-feira Aniversário de fundação da UFMG (1927) 

7 quinta-feira Feriado: Independência do Brasil 
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11 
segunda-

feira 

Data-limite para requerimento de trancamento parcial de matrícula em 

atividades acadêmicas semestrais. 

 
11 a 15 

 
segunda a 
sexta-feira 

 
 

Entrega de Atividades Teórico-Práticas (ATP’s)  

 Seção de Ensino FaE. 
 

11 
segunda-

feira 
Reunião do Colegiado do Curso de Pedagogia 

11 
segunda-

feira 

 
Seminário Formação Complementar (Ciências da Educação, EJA, 
Educador Social, Administração de Sistemas, Formação Aberta) – 
Turmas A e B 

12 
segunda-

feira 

Data-limite para requerimento, pelos alunos de graduação, de mudança 
de turno para o 1º período letivo de 2018, nos Colegiados de Cursos de 
Graduação. 

12 
segunda-

feira 

Data-limite para requerimento de comprovação de conhecimento em atividades 
acadêmicas curriculares para o 2o período letivo de 2017, junto aos Colegiados 
de Cursos de Graduação (Resolução CEPE no 17/2014. 

15 sexta-feira 

Realização de atividades acadêmicas complementares no turno noturno 

(Resolução CEPE nº 13/2015, de 10/11/2015). Não ocorrerão aulas no turno 
noturno. 

16 sábado Mostra das Profissões UFMG 

18 a 20 
segunda a 

quarta-feira 

Período para solicitação aos Colegiados de Cursos de Graduação, pelos 

alunos de graduação, de mudança de percurso curricular (Opção, 
Reopção de Formação Complementar) para o 1º período letivo de 2018. 

 

 

OUTUBRO / 2017 
 

9 segunda-feira 
Realização de atividades acadêmicas complementares no turno 
noturno (Resolução CEPE nº 13/2015, de 10/11/2015). Não 
ocorrerão aulas no turno noturno. 

9 
segunda-

feira 
Reunião do Colegiado do Curso de Pedagogia. 

12 quinta-feira Feriado: Nossa Senhora Aparecida 

13e 14 
sextae 
sábado 

Recesso Escolar 

16 a 20 
segunda a 
sexta-feira 

Semana do Conhecimento 

28 sábado 
Recesso Escolar: Comemoração do Dia do Servidor Público e 
do Dia do Professor 

31 Terça-feira 

Término do período de protocolo, na Pró-Reitoria de Graduação, de 
pedidos de ajustes e reformas curriculares, efetuados pelos 

Colegiados dos cursos de graduação. (Resolução Complementar 
CEPE no 01/2015, de 02/06/2015) 
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NOVEMBRO / 2017 
 
 

2 
 

quinta-feira Feriado: Finados 

05 a 08 

 

domingo a 
quarta-feira 

Período para reformulação dos planos de estudos e inclusão de 
atividades acadêmicas de Formação Complementar Aberta para o 
1º período letivo de 2018, pelos alunos de graduação, no Sistema 

Acadêmico de Graduação - Siga. 

10 

 

sexta-feira 

Data-limite para finalização, pelo DRCA, do cálculo das vagas 
remanescentes de graduação, referentes ao 2º período letivo de 2017, a 
serem ofertadas para o processo seletivo de Transferência e Obtenção de 

Novo Título/2018. 

15 
 

quarta-feira Feriado: Proclamação da República 

18  sexta-feira Data limite trancamento disciplinas de 30 horas com início em outubro. 

 
20 

 
 

segunda-feira 

 
Data limite trancamento disciplinas de 30 horas com início em 
setembro. 

20 
 

segunda-feira Reunião do Colegiado do Curso de Pedagogia 

24 a 30 

 
sexta a 

quinta-feira 

Período para inscrição à colação de grau pelos prováveis 
formandos de graduação do 2º período letivo de 2018, nas 

Unidades Acadêmicas. 

 
 

DEZEMBRO / 2017 
 
 

8 sexta-feira Feriado Municipal: Imaculada Conceição 

11 segunda-feira Reunião Colegiado do Curso de Pedagogia  

12 terça-feira 
Data-limite para requerimento de trancamento total de matrícula 
do 2º período letivo de 2017. 

12 terça-feira ENCERRAMENTO DO 2º PERÍODO LETIVO DE 2017 

12 e 13 
terça e 

quarta-feira 

Requerimento de dispensa de atividades acadêmicas, por aproveitamento 
de estudos, pelos alunos veteranos, nos Colegiados de Cursos de 
Graduação (Resolução CEPE nº 16/2014). 

13 quarta-feira 
Data-limite para fechamento pelos docentes, no Sistema Diário de Classe 
Eletrônico, dos resultados finais do 2º período letivo de 2017, em 
atividades acadêmicas de graduação. 

22 Sexta-feira 
Data-limite para fechamento pelos docentes, dos resultados dos exames 
especiais do 2º período letivo de 2017, no Sistema Diário de Classe 
Eletrônico. 

   

 


