
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
 

RESOLUÇÃO No 13/2015, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015 

Estabelece diretrizes adicionais para a elaboração 
do Calendário Escolar da UFMG. 

  O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais, considerando o disposto no caput e no parágrafo 4o do art. 47 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), bem como a 
necessidade de viabilizar a oferta de atividades complementares acessíveis a estudantes 
do turno noturno; considerando ainda a conveniência de permitir ao estudante cursar 
disciplinas no intervalo entre períodos letivos, resolve: 

  Art. 1o Estabelecer diretrizes adicionais para elaboração do Calendário 
Escolar da UFMG. 

  Art. 2o O Calendário Escolar da UFMG deverá atender às seguintes 
diretrizes: 

  § 1o  Cada período letivo compreenderá, no mínimo, cem dias letivos, 
distribuídos em, no mínimo, dezoito semanas. 

  § 2o  Os dias letivos serão distribuídos de forma que sejam reservados 
pelo menos quinze dias letivos para cada dia da semana. 

  Art. 3o Serão reservadas, em cada período letivo, no mínimo, quatro datas 
para a realização de atividades complementares nos cursos noturnos de graduação, nas 
quais não ocorrerão aulas. 

  Parágrafo único. Os dias letivos reservados para a realização de 
atividades complementares serão escolhidos de forma a não prejudicar o cumprimento 
do requisito estabelecido no § 2o do art. 2o. 

  Art. 4o Será permitido ao discente cursar disciplinas no intervalo 
compreendido entre a data do término de um período letivo e a do início do período 
letivo subsequente. 

  § 1o A matrícula do discente em disciplina desenvolvida conforme 
disposto no caput deverá ocorrer antes do início das atividades da disciplina, em data 
estipulada no Calendário Escolar. 

  § 2o O rendimento escolar, abrangendo a frequência e o aproveitamento, 
obtido pelo discente nas disciplinas de que trata o caput será computado no período 
letivo subsequente ao da realização da atividade. 

  Art. 5o Revogam-se as disposições em contrário. 

  Art. 6o A presente resolução entra em vigor nesta data. 
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