
RESOLUÇÃO No

 
 05/2004, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2004 

Aprova o Calendário Escolar da UFMG de 2005. 
 
 

  O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, no uso de suas 
atribuições estatutárias, considerando o estudo-proposta do Departamento de 
Registro e Controle Acadêmico-DRCA e da Câmara de Graduação, resolve: 
 
  Art. 1o

 

 Aprovar o seguinte Calendário Escolar da UFMG para o 
ano letivo de 2005: 

2005  

JANEIRO  
01 Confraternização Universal 
07 Data-limite para realização de exames especiais 

10 a 13 2a etapa do Concurso Vestibular 2005 
13 a 16 Prova específica do Concurso Vestibular 2005 para 

os Cursos de Música e de Artes Cênicas  
17 Data-limite para divulgação e entrega dos resultados de 

exames especiais nas Seções de Ensino 
17 Data-limite para lançamento de resultados de exames 

especiais no sistema acadêmico, pelas Seções de Ensino 
17 Início do período para colação de grau dos concluintes 

do 2o Período letivo de 2004 
17 a 20 Protocolo de requerimentos de continuidade de estudos 

18 Término do período para matrícula de veteranos, via web 
18 Término do período para acesso e preenchimento dos 

questionários de avaliação de disciplinas  
28 Data-limite para divulgação e comunicação ao DRCA, 

dos deferimentos de requerimentos de mudança de turno, 
reopção, rematrícula, transferência e obtenção de novo 
título, acompanhados do aproveitamento de estudos 

28 Data-limite para protocolo de requerimentos de ingresso 
de refugiados políticos para entrada no 1o período letivo 
de 2005 – Resolução CEPE no 03/2004, de 19/08/04 

28 Data-limite para divulgação e envio ao DRCA, dos 
deferimentos de continuidade de estudos aprovados para 
o 1o

 
 Período letivo de 2005 



28 a 31 Confirmação e reformulação da matrícula web, pelos 
alunos veteranos 

  

FEVEREIRO 01 dia letivo 
02 Data-limite para registro acadêmico dos alunos de 

reopção, rematrícula, transferência e obtenção de novo 
título  

03 Aniversário de fundação da Faculdade de Odontologia 
(1907) 

04 Divulgação do Resultado do Concurso Vestibular de 
2005 

07 e 08 Carnaval 
11 Data-limite para Registro e Matrícula dos alunos PEC-G 

ingressantes no 1o período letivo de 2005  
14 a 16 Protocolo de requerimentos de dispensa de disciplinas 

dos classificados no Concurso Vestibular de 2005 – 1a 
entrada, nos Colegiados de Cursos 

14 a 16 Matrícula em disciplinas dos classificados no Concurso 
Vestibular de 2005 – 1a entrada, no DRCA 

14 a 18 Registro Acadêmico dos classificados no Concurso 
Vestibular de 2005 – 1a e 2a entradas, no DRCA 

14 a 18 Acertos de matrícula de alunos veteranos  
21 Protocolo de requerimentos de matrícula em disciplinas 

eletivas e em formação complementar  
22 e 23 Matrícula em disciplinas eletivas e em formação 

complementar  
23 Data-limite para divulgação e lançamento no sistema 

acadêmico, dos resultados de dispensa de disciplinas dos 
classificados no Concurso Vestibular de 2005 – 1a 
entrada 

24 Reformulação de matrícula dos classificados no 
Concurso Vestibular de 2005 - 1a entrada, com dispensa 
de disciplinas 

24 Data-limite para envio ao DRCA da relação de 
graduados do 2o período letivo de 2004 

25 Matrícula de alunos de reopção, rematrícula, 
transferência, obtenção de novo título, continuidade de 
estudos e refugiados políticos  

25 Data-limite para divulgação e entrega dos resultados do 
2o período letivo de 2004 nas Secretarias dos Colegiados 



de Cursos de Pós-Graduação 
25 Data-limite para lançamento dos resultados finais do 2o 

período letivo de 2004, pelos Cursos de Pós-Graduação, 
no Sistema Acadêmico  

28 Data-limite para finalização do processo seletivo para 
admissão aos cursos de Pós-Graduação – Mestrado, 
Doutorado e Especialização, com início das atividades 
previsto para o 1o período letivo de 2005 

28 Aniversário de criação das seguintes Unidades: (1968) 
- Faculdade de Educação 
- Faculdade de Letras 
- Instituto de Ciências Biológicas 
- Instituto de Ciências Exatas 
- Instituto de Geociências 

28 INÍCIO DO 1o SEMESTRE LETIVO DE 2005 
28 Início do período para Recepção dos Calouros 

  

MARÇO 24 dias letivos – sábados letivos: 5, 12, 19 
01 Aniversário de fundação da Escola de Veterinária (1932) 
01 Aniversário de fundação da Escola de Ciência da 

Informação (1950) 
02 Data-limite para Registro e Matrícula nos Cursos de Pós-

Graduação para o 1o período letivo de 2005 
02 Protocolo de requerimentos de matrícula em disciplinas 

isoladas 
02 Término do período para Recepção dos Calouros 

03 e 04 Matrícula em disciplinas isoladas  
05 Aniversário de fundação da Faculdade de Medicina 

(1911) 
10 Data-limite para envio à PROGRAD, de resoluções com 

os critérios de seleção para reopção, rematrícula, 
transferência e obtenção de novo título para o protocolo 
do 1o período letivo de 2005 

15 Data-limite para lançamento de encargos didáticos do 1o 
período letivo de 2005 pelos Colegiados de Cursos, no 
Sistema Acadêmico  

15 Data-limite para acertos de matrícula da graduação 
previstos no item 62 das Normas Gerais do Ensino de 
Graduação, referente ao 1o período letivo de 2005 

17 e 18 Protocolo de requerimentos, nos Colegiados de Cursos 



de Graduação, de avaliação de aproveitamento de 
estudos – Resolução CEPE no 07/99, de 24/06/99 

24 Recesso Escolar * 
25 Feriado: Sexta-Feira Santa 
28 Data-limite para envio ao DRCA da relação de alunos 

que concluíram a Pós-Graduação no 2o período letivo de 
2004 

31 Data-limite para protocolo, na Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, pelos Colegiados/Comissões Coordenadoras 
de Cursos de Pós-Graduação lato sensu - Especialização, 
de solicitação de vagas – reoferecimento do curso – a 
serem oferecidas nos processos seletivos do 2o período 
letivo de 2005 observando o disposto no item 2.8.1 das 
Normas Gerais de Pós-Graduação 

31 
 

Data-limite para encaminhamento dos pedidos de 
avaliação de aproveitamento de estudos – Resolução 
CEPE no 07/99, de 24/06/99, aos departamentos 
acadêmicos ou estruturas equivalentes 

  

ABRIL 23 dias letivos – sábados letivos: 2, 9, 16, 30 
05 Aniversário de fundação da Escola de Belas-Artes 

(1957) 
05 Inscrição pela internet, dos candidatos ao protocolo de 

revalidação de diploma de Graduação para o curso de 
Medicina 

06 e 07 Inscrição pela internet, dos candidatos ao protocolo de 
revalidação de diploma de Graduação para os demais 
cursos 

11 a 13 Atividades Acadêmicas Especiais: Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

15 Data-limite para acertos de matrícula da Pós-Graduação 
15 Data-limite para protocolo de requerimentos de 

trancamento parcial de matrícula em disciplinas 
semestrais 

21 Feriado: Tiradentes 
22 Recesso Escolar * 
25 Data-limite para envio ao DRCA dos processos 

deferidos de reinclusão administrativa dos alunos 
desligados nos termos do Art. 42 do Regimento Geral da 
UFMG 



29 Data-limite para divulgação das vagas remanescentes do 
1o período letivo de 2005, junto aos Colegiados de 
Cursos de Graduação 

21 Aniversário de fundação do Centro Pedagógico (1958) 
21 Aniversário de fundação da Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas (1939) 
28 Aniversário de fundação da Escola de Música (1925) 

  

MAIO 23 dias letivos – sábados letivos: 7, 14, 21 
01 Feriado: Dia do Trabalho 

02 a 31 Protocolo de requerimento para revalidação de diploma 
de Pós-Graduação 

04 a 06 Protocolo de requerimentos de mudança de turno, no 
DRCA 

04 a 06 Protocolo de requerimentos de opção pela 
modalidade/habilitação ou ênfase, nos Colegiados de 
Cursos de Graduação 

12 Data-limite para divulgação, no Boletim da UFMG, do 
total de vagas remanescentes do 1o período letivo de 
2005, sua distribuição e dos critérios de classificação 
adotados pelos Colegiados de Cursos de Graduação  

16 a 20 Exames para aproveitamento de estudos – Resolução 
CEPE no 07/99 de 24/06/99 

18 a 20 Protocolo de requerimentos de reopção, rematrícula, 
transferência e obtenção de novo título 

21 Aniversário de fundação da Escola de Engenharia (1911) 
23 Protocolo de requerimentos de transferência de 

estudantes-convênio PEC-G 
23 a 25 Mostra das Profissões  

26 Feriado: Corpus Christi 
27 Recesso Escolar * 
30 Data-limite para envio da alocação de encargos didáticos 

do 2o período letivo de 2005 aos Colegiados de Cursos, 
pelos Departamentos Acadêmicos ou estruturas 
equivalentes 

31 Data-limite para lançamento da oferta de disciplinas para 
o 2o período letivo de 2005 no Sistema Acadêmico 

  



JUNHO 26 dias letivos – sábados letivos: 4, 11, 18, 25 
13 Data-limite para divulgação dos resultados dos exames 

de aproveitamento de estudos pelas Seções de Ensino – 
Resolução CEPE no 07/99 de 24/06/99 

20 Início do período para acesso e preenchimento dos 
questionários de avaliação de disciplinas  

20 Início do período para matrícula dos alunos veteranos, 
via web 

20 a 22 Inscrição à colação de grau 
24 Data-limite para protocolo de requerimentos de ingresso 

de refugiados políticos para entrada no 2o período letivo 
de 2005 – Resolução CEPE no 03/2004 de 19/08/04 

27 a 30 Matrícula dos classificados no Concurso Vestibular 2005 
– 2a entrada, no DRCA 

27 a 30 Protocolo de requerimentos de dispensa de disciplinas 
dos alunos classificados no Concurso Vestibular de 2005 
– 2a entrada, nos Colegiados de Cursos de Graduação 

30 Data-limite para protocolo, na Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, pelos Colegiados de Cursos de Pós-
Graduação stricto sensu – Mestrado e Doutorado, de 
solicitação de vagas a serem oferecidas nos processos 
seletivos do 1o e 2o períodos letivos de 2006, observando 
o disposto no item 6 das Normas Gerais de Pós-
Graduação 

  

JULHO 01 dia letivo 

01 ENCERRAMENTO DO 1o PERÍODO LETIVO DE 
2005 - 98 dias letivos 

01 Data-limite para requerimento de trancamento total de 
matrícula do 1o período letivo de 2005 

01 
Início do período para registro e matrícula nos Cursos de 
Pós-Graduação 

06 Data-limite para divulgação e entrega dos resultados do 
1o período letivo de 2005, nas Seções de Ensino 

07 Data-limite para inscrição para exames especiais, nas 
Seções de Ensino 

07 Protocolo de requerimentos de tratamento especial junto 
às Seções de Ensino 

07 Aniversário de fundação da Escola de Enfermagem 
(1933) 



08 Término do período para matrícula dos alunos veteranos, 
via web 

08 Término do período para acesso e preenchimento dos 
questionários de avaliação de disciplinas 

08 
Data-limite para lançamento dos resultados finais do 1o 
período letivo de 2005, no sistema acadêmico, pelas 
Seções de Ensino 

11 a 13 Protocolo de requerimentos de continuidade de estudos 

12 Divulgação dos resultados de requerimentos de 
tratamento especial, pelas Seções de Ensino 

13 Data-limite para realização de exames especiais 

15 Data-limite para divulgação e entrega dos resultados de 
exames especiais nas Seções de Ensino 

15 Data-limite para lançamento de resultados de exames 
especiais no sistema acadêmico, pelas Seções de Ensino 

15 Início do período para colação de grau dos concluintes 
do 1o período letivo de 2005 

16 a 18 Confirmação e reformulação da matrícula dos alunos 
veteranos, via web 

17 a 30 Festival de Inverno 

18 

Data-limite para divulgação e comunicação ao DRCA, 
dos deferimentos de processos de mudança de turno, 
reopção, rematrícula, transferência e obtenção de novo 
título, acompanhados do aproveitamento de estudos 

18 

Data-limite para divulgação e envio ao DRCA dos 
deferimentos de requerimentos de continuidade de 
estudos aprovados para o 2o período letivo de 2005, 
pelas Seções de Ensino 

21 a 27 Acertos de matrícula de alunos veteranos 

22 
Data-limite para registro acadêmico dos alunos de 
reopção, rematrícula, transferência e obtenção de novo 
título  

25 Protocolo de requerimento de matrícula em disciplinas 
eletivas e em Formação Complementar 

26 e 27 Matrícula em disciplinas eletivas e em Formação 
Complementar 

27 
Data-limite para divulgação e entrega dos resultados do 
1o período letivo de 2005, nas Secretarias dos 
Colegiados de Cursos de Pós-Graduação 

27 Data-limite para finalização do processo seletivo para 
admissão aos cursos de Pós-Graduação - Mestrado, 



Doutorado e Especialização, com início das atividades 
previsto para o 2o período letivo de 2005 

29 
Data-limite para divulgação e lançamento dos resultados 
de dispensa de disciplinas dos classificados no Concurso 
Vestibular de 2005 - 2a entrada, no sistema acadêmico 

29 
Reformulação de matrícula dos classificados no 
Concurso Vestibular de 2005 - 2a entrada, com dispensa 
de disciplinas 

29 
Matrícula de alunos de continuidade de estudos, 
reopção, rematrícula, transferência, obtenção de novo 
título e refugiados políticos 

  

AGOSTO 25 dias letivos - sábados letivos: 6, 20, 27 

01 INÍCIO DO 2o PERÍODO LETIVO DE 2005 

01 Data-limite para registro e matrícula nos Cursos de Pós-
Graduação para o 2o período letivo de 2005 

01 a 03 Recepção dos Calouros  

04 Protocolo de requerimentos de matrícula em disciplinas 
isoladas 

05 Aniversário de fundação da Escola de Arquitetura (1930) 
08 e 09 Matrícula em disciplinas isoladas  

12 

Data-limite para envio à PROGRAD, de resoluções com 
os critérios de seleção para reopção, rematrícula, 
transferência e obtenção de novo título para o 2o período 
letivo de 2005 

12 
Data-limite para lançamento dos resultados finais do 1o 
período letivo de 2005, pelos Cursos de Pós-Graduação, 
no sistema acadêmico 

15 Feriado Municipal: Assunção de Nossa Senhora 

16 e 17 
Protocolo de requerimentos, nos Colegiados de Cursos 
de Graduação, de avaliação de aproveitamento de 
estudos - Resolução CEPE no 07/99, de 24/06/99 

18 
Data-limite para lançamento de encargos didáticos do 2o 
período letivo de 2005, no sistema acadêmico, pelos 
Colegiados de Cursos 

18 Data-limite para envio ao DRCA da relação de 
graduados do 1o período letivo de 2005  



18 
Data-limite para acertos de matrícula da Graduação 
previstos no item 62 das Normas Gerais do Ensino de 
Graduação - referente ao 2o período letivo de 2005 

27 Aniversário de fundação da Faculdade de Farmácia 
(1911) 

29 Início do período para inscrição ao Concurso Vestibular 
de 2006 

31 

Data-limite para encaminhamento dos pedidos de 
avaliação de aproveitamento de estudos - Resolução 
CEPE no 07/99, de 24/06/99, aos departamentos 
acadêmicos ou estruturas equivalentes 

  

SETEMBRO 24 dias letivos - sábados letivos: 10, 17, 24 

01 
Data-limite para envio ao DRCA da relação de alunos 
que concluíram a Pós-Graduação no 1o período letivo de 
2005 

02 Término do período para inscrição ao Concurso 
Vestibular de 2006 

07 Aniversário de fundação da UFMG (1927) 
07 Feriado: Independência do Brasil 

14 
Inscrição pela internet, dos candidatos ao protocolo de 
revalidação de diploma de Graduação para o Curso de 
Medicina 

15 e 16 
Inscrição pela internet, dos candidatos ao protocolo de 
revalidação de diploma de Graduação, para os demais 
cursos  

16 
Data-limite para protocolo de requerimentos de 
trancamento parcial de matrícula em disciplinas 
semestrais 

18 Data-limite para acertos de matrícula da Pós-Graduação 
referente ao 2o período letivo de 2005 

30 

Data-limite para protocolo, na PRPG, pelos 
Colegiados/Comissões Coordenadores de Cursos de Pós-
Graduação lato sensu - Especialização, de solicitação de 
vagas - reoferecimento dos cursos - para os processos 
seletivos do 1o período letivo de 2006 
 

30 Data-limite para envio ao DRCA dos processos 
deferidos de reinclusão administrativa dos alunos 



desligados nos termos do Art. 42 do Regimento Geral da 
UFMG 

  

OUTUBRO 22 dias letivos - sábados letivos: 1, 8,  22 

09 a 11 
Protocolo de requerimentos de opção pela 
modalidade/habilitação ou ênfase, nos Colegiados de 
Cursos de Graduação 

09 a 11 Protocolo de requerimentos de mudança de turno, no 
DRCA 

10 
Data-limite para divulgação das vagas remanescentes do 
2o período letivo de 2005, junto aos Colegiados de 
Cursos de Graduação 

12 Feriado: Nossa Senhora Aparecida 

17 a 21 Atividades Acadêmicas Especiais: Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

18 

Data-limite para divulgação, no Boletim da UFMG, do 
total de vagas remanescentes do 2o período letivo de 
2005, sua distribuição e dos critérios de classificação 
adotados pelos Colegiados de Cursos de Graduação 

21 Aniversário de fundação da Escola de Educação Física, 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (1969) 

24 a 27 Exames para aproveitamento de estudos - Resolução 
CEPE no 07/99 de 24/06/99 

25 a 27 Protocolo de requerimentos de reopção, rematrícula, 
transferência e obtenção de novo título 

27 

Data-limite para envio da alocação de encargos didáticos 
do 1o período letivo de 2006 aos Colegiados de Cursos, 
pelos departamentos acadêmicos ou estruturas 
equivalentes 

28 Dia do Funcionário Público e comemoração do Dia 
do Professor 

31 Data-limite para lançamento da oferta de disciplinas para 
o 1o período letivo de 2006 no sistema acadêmico 

  

NOVEMBRO 22 dias letivos - sábados letivos: 5, 19, 26 
02 Feriado: Finados 
14 Recesso Escolar * 
15 Feriado: Proclamação da República 



18 
Data-limite para divulgação dos resultados dos exames 
de aproveitamento de estudos pelas Seções de Ensino - 
Resolução CEPE no 07/99 de 24/06/99 

21 Início do período para acesso e preenchimento dos 
questionários de avaliação de disciplinas 

21 Início do período para matrícula dos alunos veteranos, 
via web 

21 a 24 Inscrição à colação de grau 
  

DEZEMBRO 11 dias letivos – sábado letivo: 10 
03 e 04 1a etapa do Concurso Vestibular 2006 

08 Feriado: Imaculada Conceição 
10 Aniversário de fundação da Faculdade de Direito (1892) 
15 ENCERRAMENTO DO 2o PERÍODO LETIVO DE 

2005 – 104 dias letivos 
15 Data-limite para requerimento de trancamento total de 

matrícula do 2o  período letivo de 2005 
15 Início do período para registro e matrícula nos Cursos de 

Pós-Graduação 
19 Data-limite para divulgação e entrega dos resultados do 

2o período letivo de 2005, nas Seções de Ensino 
19 Data-limite para lançamento dos resultados finais do 2o 

período letivo de 2005, no Sistema Acadêmico, pelas 
Seções de Ensino 

20 Aniversário de fundação da Faculdade de Ciências 
Econômicas (1941) 

22 Data-limite para inscrição para exames especiais, nas 
Seções de Ensino 

22 Protocolo de requerimentos de tratamento especial junto 
às Seções de Ensino  

23 Divulgação pelas Seções de Ensino dos resultados dos 
requerimentos de tratamento especial 

28 Data-limite para realização de exames especiais 
  

2006  

JANEIRO  

01 Confraternização Universal 
09 a 12 2a etapa do Concurso Vestibular 2006 



13 e 14 Prova específica do Concurso Vestibular 2006 para os 
Cursos de Música e Artes Cênicas  

16 Data-limite para divulgação e entrega dos resultados de 
exames especiais nas Seções de Ensino  

16 Data-limite para lançamento no Sistema Acadêmico, dos 
resultados de exames especiais, pelas Seções de Ensino 

16 Início do período para colação de grau  
16 Término do período para matrícula via web 
16 Término do período para acesso e preenchimento dos 

questionários de avaliação de disciplinas  
16 a 18 Protocolo de requerimentos de continuidade de estudos 

23 Data-limite para protocolo de requerimentos de ingresso 
de refugiados políticos para entrada no 1o período letivo 
de 2006 – Resolução CEPE no 03/2004 de 19/08/04 

27 a 31 Confirmação e reformulação da matrícula web, pelos 
alunos 

30 Data-limite para divulgação e comunicação ao DRCA, 
dos deferimentos de processos de mudança de turno, 
reopção rematrícula, transferência e obtenção de novo 
título, acompanhados do aproveitamento de estudos 

30 Data-limite para divulgação e envio ao DRCA dos 
deferimentos dos requerimentos de continuidade de 
estudos aprovados para o 1o período letivo de 2006, pelas 
Seções de Ensino 

 
* Os recessos escolares referem-se apenas às atividades didáticas. Ocorrerá 

funcionamento administrativo. 
 
  Art. 2o Determinar que não sejam realizadas atividades de 
avaliação nem trabalhos de campo tanto nos sábados não-letivos quanto nos 
períodos de 11 a 13 de abril de 2005 e 17 a 21 de outubro de 2005, destinados 
a Atividades Acadêmicas Especiais: Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 
  Art. 3o A presente Resolução entra em vigor nesta data. 

 
 
 

Professora Ana Lúcia Almeida Gazzola 
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
 

Publicada no Encarte Especial do Boletim Informativo da UFMG no 1468, de 13/01/2005. 


	Confraternização Universal
	Data-limite para envio à PROGRAD, de resoluções com os critérios de seleção para reopção, rematrícula, transferência e obtenção de novo título para o protocolo do 1o período letivo de 2005
	Data-limite para acertos de matrícula da graduação previstos no item 62 das Normas Gerais do Ensino de Graduação, referente ao 1o período letivo de 2005
	Recesso Escolar *
	Feriado: Sexta-Feira Santa
	Data-limite para encaminhamento dos pedidos de avaliação de aproveitamento de estudos – Resolução CEPE no 07/99, de 24/06/99, aos departamentos acadêmicos ou estruturas equivalentes
	23 dias letivos – sábados letivos: 2, 9, 16, 30
	Aniversário de fundação da Escola de Belas-Artes (1957)
	Inscrição pela internet, dos candidatos ao protocolo de revalidação de diploma de Graduação para o curso de Medicina
	Inscrição pela internet, dos candidatos ao protocolo de revalidação de diploma de Graduação para os demais cursos
	Atividades Acadêmicas Especiais: Ensino, Pesquisa e Extensão

	Data-limite para protocolo de requerimentos de trancamento parcial de matrícula em disciplinas semestrais
	Feriado: Tiradentes
	Recesso Escolar *

	Aniversário de fundação do Centro Pedagógico (1958)
	Aniversário de fundação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (1939)
	Aniversário de fundação da Escola de Música (1925)
	Feriado: Dia do Trabalho
	Exames para aproveitamento de estudos – Resolução CEPE no 07/99 de 24/06/99
	Recesso Escolar *

	Início do período para matrícula dos alunos veteranos, via web
	Inscrição à colação de grau
	Data-limite para protocolo de requerimentos de ingresso de refugiados políticos para entrada no 2o período letivo de 2005 – Resolução CEPE no 03/2004 de 19/08/04
	Matrícula dos classificados no Concurso Vestibular 2005 – 2a entrada, no DRCA
	Protocolo de requerimentos de dispensa de disciplinas dos alunos classificados no Concurso Vestibular de 2005 – 2a entrada, nos Colegiados de Cursos de Graduação
	Data-limite para protocolo, na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação stricto sensu – Mestrado e Doutorado, de solicitação de vagas a serem oferecidas nos processos seletivos do 1o e 2o períodos letivos de 2006, observando o disposto no item 6 das Normas Gerais de Pós-Graduação
	JULHO
	Confraternização Universal
	30



