
 
RESOLUÇÃO No

 
 08/01, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2001. 

Modifica o Calendário Escolar da UFMG 
para o 2o

 
 período letivo de 2001 

 
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  Modificar o Calendário Escolar da UFMG para o 2o

 

 período 
letivo de 2001: 

2002 
 
JANEIRO  22 dias letivos – sábados letivos:   12, 19, 26 

 
01 Confraternização Universal  
07 Reinício das atividades acadêmicas do 2o período letivo de 

2001 
18 Comunicação ao DRCA dos acertos de matrícula da Graduação  
18 Data-limite para envio à PROGRAD das resoluções com os 

critérios de seleção para reopção, rematrícula, transferência e 
obtenção de novo título 

18 Protocolo para requerimento junto aos Colegiados de Cursos, de 
avaliação para aproveitamento de estudos -  Resolução CEPE no 
07/99 

 
 
FEVEREIRO  20 dias letivos - sábados letivos:  9, 16, 23 
 
02 e 03 1a Etapa do Concurso Vestibular/2002  
04 Data-limite para encaminhamento dos pedidos de avaliação de 

aproveitamento de estudos para os departamentos envolvidos  - 
Resolução CEPE no 07/99 

11 a 13 Recesso: Carnaval 
18 Data-limite para solicitação de trancamento parcial de matrícula 

em disciplinas semestrais 



 
20 a 22  Período para protocolo de requerimentos de mudança de turno no 

DRCA 
20 a 22 Período para opção nos cursos que oferecem mais de uma 

modalidade, habilitação ou ênfase nos Colegiados de Cursos 
21 a 23 Semana do Conhecimento 
22 Data-limite para envio ao DRCA dos processos deferidos de 

reinclusão administrativa dos alunos desligados nos termos do 
art. 42 do Regimento Geral 

22 Comunicação ao DRCA dos acertos de matrícula da Pós-
Graduação 

 
 
MARÇO   20 dias letivos - sábados letivos: 9, 16, 23   

 
01 Data-limite para divulgação das vagas de Graduação, junto aos 

Colegiados de Cursos, para o protocolo do 2o período letivo de 
2001 

02 a 05 2a etapa do Concurso Vestibular/2002 
04 e 05 Recesso Escolar: Vestibular/2002 
06 Data-limite para divulgação, no Boletim da UFMG, do total de 

vagas de Graduação, sua distribuição e critérios de classificação 
adotados pelos Colegiados dos Cursos 

12 a 15  Período para realização dos exames para aproveitamento de 
estudos – Resolução CEPE no 07/99 

13 a 15 Período para protocolo de requerimentos de reopção, rematrícula, 
transferência e obtenção de novo título  

22 Data-limite para comunicação ao DRCA dos mapas de oferta 
para o 1o período letivo de 2002, pelos Colegiados de Cursos 

28 a 30 Recesso: Semana Santa 
 
 
ABRIL 25 dias letivos – sábados letivos: 6, 13, 20, 27 

 
08 Data-limite para divulgação dos resultados das avaliações de 

aproveitamento de  estudos pelas Seções de Ensino 
11 a 13 Período de inscrição para colação de grau 
17 a 19 Período para protocolo de requerimento de dispensa de 

disciplinas pelos classificados no Concurso Vestibular 2002 – 1a 
entrada 

22 a 26 Período para matrícula antecipada dos alunos veteranos 



 
29 Data-limite para protocolo de requerimento de trancamento total 

da matrícula do 2o período letivo 
29 ENCERRAMENTO DO 2o PERÍODO LETIVO DE 2001 

100 DIAS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS 
 
 
MAIO   

 
01 Feriado: Dia do Trabalho 
02 e 03  Período para protocolo de requerimento de continuidade de 

estudos 
06 Data-limite para divulgação e comunicação ao DRCA dos 

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

07 Data-limite para divulgação e entrega dos resultados do 2o 
período letivo de 2001 nas Seções de Ensino e nas Secretarias 
dos Colegiados dos Cursos de Pós-Graduação 

09 Inscrição inicial para Exame Especial junto às Seções de Ensino 
09 Requerimento de tratamento especial junto às Seções de Ensino 
13 Data-limite para divulgação pelas Seções de Ensino dos 

resultados de requerimento de inscrição ao tratamento especial 
13 Data-limite para comunicação ao DRCA, dos resultados finais do 

2o período letivo de 2001, pelas Seções de Ensino e Secretarias 
dos Colegiados dos Cursos de Pós-Graduação 

20 a 24 Período para realização dos exames especiais 
20 a 24  Período para registro acadêmico dos classificados no Concurso 

Vestibular 2002 – 1a  e 2a  entradas 
20 a 22 Período para matrícula em disciplinas dos classificados no 

Concurso Vestibular 2002 – 1a entrada 
21 Data-limite para registro acadêmico de alunos de reopção, 

rematrícula, transferência e obtenção de novo título e para 
alterações cadastrais dos reoptantes 

22 Data-limite para divulgação dos resultados de dispensas de 
disciplinas dos classificados do Concurso Vestibular 2002 – 1a 
entrada 

24 Matrícula dos alunos de reopção, rematrícula, transferência e 
obtenção de novo título  

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

 



 
27 Data-limite para comunicação ao DRCA, pelas Seções de 

Ensino, dos resultados de exames especiais 
27 Início do período para colação de grau 
28 Matrícula em continuidade de estudos 
30 Feriado: Corpus Christi 
 
 
JUNHO   

 
03  INÍCIO DO 1o SEMESTRE LETIVO DE 2002 
 
 
* O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em reunião realizada em 

14/12/2001, fez as seguintes recomendações com relação ao presente 
calendário: 

 
1. Os Colegiados que tiverem necessidade, ou que assim o desejarem, poderão 

apresentar Calendário Especial, que deverá ser aprovado pela Congregação 
da Unidade-sede e encaminhado à Câmara de Graduação, para análise e 
aprovação. 

 
2. As datas para o Exame Especial (20 a 24 de maio de 2002), com resultado 

em 27 de maio, poderão ser alteradas pelos Cursos/Unidades. As 
alterações deverão ser submetidas à apreciação da Câmara de Graduação. 

 
3. Deverão ser, na medida do possível, evitadas avaliações nas duas primeiras 

semanas de reposição (07 a 18 de janeiro de 2002). 
 
4. Na análise dos pedidos de trancamento levar em consideração as 

especificidades da situação gerada pela greve. 
 
5. Lembrar que o período para acerto de matrícula está aberto até 18 de 

janeiro de 2002. Os Colegiados poderão utilizar esta abertura para fazer 
eventuais acertos (cancelamentos e novas matrículas) em situações 
específicas. 

 
Art. 2o  A presente Resolução entra em vigor nesta data. 
 
 

Prof. Francisco César de Sá Barreto 
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
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