
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
 

 
RESOLUÇÃO No 17/2016, DE 25 DE OUTUBRO DE 2016 

Aprova o Calendário Escolar da UFMG para 
o ano de 2017. 

  O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais, considerando proposta do Departamento de Registro e Controle 
Acadêmico-DRCA, resolve: 
  Art. 1o Aprovar o Calendário Escolar da UFMG para o ano letivo de 2017, 
anexo à presente Resolução. 
  Parágrafo único. Os recessos escolares referem-se apenas às atividades 
didáticas, devendo ocorrer normalmente o funcionamento administrativo. 
  Art. 2o Determinar a suspensão das atividades acadêmicas dia 16 de 
setembro de 2017, destinado à Mostra das Profissões UFMG. 
  Art. 3o Determinar que não sejam suspensas as aulas, nem realizadas 
atividades de avaliação e trabalhos de campo no período de 16 a 20 de outubro de 2017, 
destinado à Semana do Conhecimento da UFMG. 
  Art. 4o Determinar que, em 2017, sejam suspensas as aulas nos cursos 
noturnos de graduação, nos dias 15 e 27 de março, 11 de abril, 10 de maio, 09 e 29 de 
agosto, 15 de setembro e 02 de outubro, destinados, exclusivamente, à realização de 
atividades acadêmicas complementares. 
  Art. 5o Não será considerado como letivo o sábado coincidente com 
realização de prova do Enem 2017, em caso de utilização das instalações da UFMG para o 
exame. 
  Art. 6o Revogam-se as disposições contrárias. 
  Art. 7o A presente Resolução entra em vigor nesta data. 

 
 

Professor Jaime Arturo Ramírez 
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 
ANEXO À RESOLUÇÃO No 17/2016, DE 25 DE OUTUBRO DE 2016 

 
 

CALENDÁRIO ESCOLAR DA UFMG PARA O ANO LETIVO DE 2017 
 
 

2016 
 

DEZEMBRO 

11 dias letivos - Sábados letivos: 3 e 10 - Belo 
Horizonte 
12 dias letivos - Sábados letivos: 3 e 10 - Montes 
Claros 

1 quinta-feira Início do período para registro acadêmico nos cursos de pós-
graduação, para o 1o período letivo de 2017. 

1 quinta-feira 
Início do período de matrícula online pelos alunos de pós-
graduação stricto sensu, para o 1o período letivo de 2017 
(matrícula regular e eletiva). 

1 quinta-feira 
Início do período de matrícula presencial pelos alunos de pós-
graduação lato sensu, para o 1o período letivo de 2017, nos 
Colegiados de cursos. 

8 quinta-feira Feriado Municipal em Belo Horizonte: Imaculada 
Conceição  

10 sábado Aniversário de Fundação da Faculdade de Direito (1892). 

14 quarta-feira Data-limite para requerimento de trancamento total de 
matrícula do 2o período letivo de 2016  

14 quarta-feira 
Data-limite para registro acadêmico e matrícula de alunos de 
pós-graduação stricto sensu selecionados, por meio de fluxo 
contínuo, para o ano de 2016. 

14 quarta-feira ENCERRAMENTO DO 2o PERÍODO LETIVO DE 2016 

15 quinta-feira 
Data-limite para fechamento pelos docentes, no Sistema Diário 
de Classe Eletrônico, dos resultados finais do 2o período letivo 
de 2016, em atividades acadêmicas de graduação. 

20 terça-feira Aniversário de fundação da Faculdade de Ciências 
Econômicas (1941). 

22 quinta-feira 
Data-limite para fechamento pelos docentes, no Sistema Diário 
de Classe Eletrônico, dos resultados finais do 2o período letivo 
de 2016, em atividades acadêmicas de pós-graduação. 

22 quinta-feira 
Data-limite para fechamento pelos docentes, dos resultados dos 
exames especiais do 2o período letivo de 2016, no Sistema 
Diário de Classe Eletrônico. 

22 quinta-feira Início do período para colação de grau dos concluintes dos 
cursos de graduação no 2o período letivo de 2016. 
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23 sexta-feira 

Requerimento de dispensa de atividades acadêmicas, por 
aproveitamento de estudos, pelos alunos veteranos, nos 
Colegiados de cursos de Graduação (Resolução CEPE nº 
7/2016) 

25 domingo Feriado: Natal  

 
2017 
 

JANEIRO 
 

 

1 domingo Confraternização Universal 

3 e 4 terça e quarta-
feira 

Período para requerimento de continuidade de estudos, para 
ingresso no 1o período letivo de 2017, nas Seções de Ensino. 

4 a 6 quarta a sexta-
feira 

Período para requerimento de ingresso de refugiados políticos, 
para entrada no 1o período letivo de 2017 (Resolução CEPE 
no 03/2004). 

16 segunda-feira 

Data-limite para conferência, no Sistema Acadêmico de 
Graduação - Siga, pelos Colegiados de Cursos de Graduação, 
dos concluintes do 2o período letivo de 2016, com 
continuidade de estudos deferida para o 1o período letivo de 
2017. 

18 quarta-feira 

Data-limite para divulgação e comunicação ao DRCA, pelos 
Colegiados de Cursos de Graduação, dos requerimentos de 
continuidade de estudos deferidos para o 1o período letivo de 
2017. 

20 sexta-feira Data-limite para envio ao DRCA dos processos de refugiados 
políticos para ingresso no 1o período letivo de 2017. 

20 sexta-feira 
Data-limite para conferência, no Sistema Acadêmico de 
Graduação - Siga, pelos Colegiados de Cursos de Graduação, 
dos concluintes do 2o período letivo de 2016. 

25 quarta-feira 
Requerimento de transferência para a UFMG, junto ao DRCA, 
por alunos do PEC-G, para ingresso no 1o período letivo de 
2017. 

26 a 30 quinta a 
segunda-feira 

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. 

31 terça-feira 

Início do período de protocolo, na Pró-Reitoria de Graduação, 
de pedidos de ajustes e reformas curriculares, efetuadas pelos 
Colegiados dos cursos de graduação (Resolução 
Complementar CEPE no 01/2015 de 02/06/2015). 
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FEVEREIRO   

1 a 3 quarta a sexta-
feira 

Período de realização da 2ª etapa do Concurso Vestibular 2017 
– Habilidades Específicas 

1 a 20 quarta a 
segunda-feira 

Período para registro acadêmico de alunos do PEC-G,  
selecionados para ingresso no 1o período letivo de 2017,  
conforme escala de atendimento na página eletrônica do 
DRCA. 

3 sexta-feira Aniversário de fundação da Faculdade de Odontologia (1907). 

8 quarta-feira Divulgação do resultado da matrícula para o 1o período letivo 
de 2017 aos alunos veteranos de graduação. 

10 a 13 sexta a 
segunda-feira 

Período para envio de requerimento de acerto de matrícula no 
Sistema Acadêmico de Graduação - Siga (inclusão de novas 
atividades) pelos alunos veteranos de graduação, para o 1o 
período letivo de 2017. 

13 a 24 segunda a 
sexta-feira 

Curso de verão de Português como Língua adicional para 
alunos internacionais. 

18 a 21 sábado a terça-
feira 

Período para solicitação, no Sistema Acadêmico de Graduação 
- Siga, pelos alunos veteranos de graduação, de matrícula em 
atividades de formação livre, para o 1o período letivo de 2017. 

20 segunda-feira 

Início do período de inscrição ao Exame de Proficiência em 
Línguas Estrangeiras, realizado pelo CENEX/FALE, para 
candidatos aos Programas de Intercâmbio Internacional da 
Diretoria de Relações Internacionais-DRI, conforme previsto 
no Edital FALE/CENEX. 

21 terça-feira 
Data-limite de matrícula online, pelos alunos de Pós-
Graduação stricto sensu, para o 1o período letivo de 2017 
(matrícula regular e eletiva). 

20 a 23 segunda a 
quinta-feira 11o Festival de Verão da UFMG 

21 e 22 terça e quarta-
feira 

Registro acadêmico de refugiados políticos ingressantes no 1o 
período letivo de 2017. 

22 quarta-feira 

Data-limite para efetivação da matrícula em disciplinas de pós-
graduação stricto sensu, no Sistema Acadêmico de Pós-
Graduação, para o 1o período letivo de 2017 (matrícula regular 
e eletiva), pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação 

23 e 24 quinta e sexta-
feira 

Registro acadêmico dos alunos do PEC-G com transferência 
para a UFMG deferida para o 1o período letivo de 2017. 

22 e 23 quarta e quinta-
feira 

Período para registro acadêmico e matrícula dos classificados 
para o 1o período letivo de 2017, no Concurso Vestibular 2017 
- Habilidades Específicas, conforme escala e instruções 
divulgadas pelo DRCA na página www.ufmg.br/drca. 
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22 e 23 quarta e quinta-
feira 

Período para registro acadêmico dos classificados para o 1o 
período letivo de 2017, no Processo Seletivo de Transferência 
e Obtenção de Novo Título 2017, conforme instruções e escala 
divulgadas pelo DRCA no endereço eletrônico 
www.ufmg.br/drca. 

22 a 24 quarta a sexta-
feira 

Data-limite para requerimento, aos Colegiados de Cursos de 
Graduação, de dispensa de disciplinas, dos classificados para o 
1o período letivo de 2017, no Concurso Vestibular 2017 - 
Habilidades Específicas, conforme instruções e escala 
divulgadas pelo DRCA no endereço eletrônico 
www.ufmg.br/drca. 

22 a 24 quarta a sexta-
feira 

Data-limite para requerimento, aos Colegiados de Cursos de 
Graduação, de dispensa de disciplinas, dos classificados para o 
1o período letivo de 2017, no Processo Seletivo de 
Transferência e Obtenção de Novo Título 2017, conforme 
instruções e escala divulgadas pelo DRCA no endereço 
eletrônico www.ufmg.br/drca. 

21 terça-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 período letivo de 
2017. 

23 e 24 quinta e sexta-
feira 

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

24 sexta-feira 
Data-limite para lançamento, no Sistema Acadêmico de Pós-
Graduação, de encargos didáticos para o 1o período letivo de 
2017, pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação. 

24 sexta-feira 
Data-limite para realização de matrícula presencial pelos 
alunos de pós-graduação lato sensu, para o 1o período letivo de 
2017, nos Colegiados de Cursos. 

24 sexta-feira 
Divulgação do resultado da solicitação de matrícula dos alunos 
veteranos de graduação em atividades de formação livre, para 
o 1o período letivo de 2017. 

25 a 28 sábado a terça-
feira Feriado: Carnaval 

28 terça-feira 

Aniversário de criação das seguintes Unidades (1968): 
- Faculdade de Educação; 
- Faculdade de Letras; 
- Instituto de Ciências Biológicas; 
- Instituto de Ciências Exatas; 
- Instituto de Geociências. 
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MARÇO 23 dias letivos - Sábados letivos: 11, 18 e 25 - Belo 
Horizonte e Montes Claros 

1 quarta-feira Feriado: Cinzas 
1 quarta-feira Aniversário de fundação da Escola de Veterinária (1932). 

1 quarta-feira Aniversário de fundação da Escola de Ciência da Informação 
(1950). 

2 quinta-feira 

Data-limite para divulgação dos resultados de dispensa de 
disciplinas dos classificados no Concurso Vestibular 2017 - 
Habilidades Específicas e Processo Seletivo para Transferência 
e Obtenção de Novo Título 2017 - ingressantes no 1o período 
letivo de 2017 

2 quinta-feira 

Matrícula em disciplinas nos Colegiados dos Cursos de 
Graduação, pelos classificados no Processo Seletivo de 
Transferência e Obtenção de Novo Título/2017, para o 1o 
período letivo de 2017. 

3 sexta-feira 

Reformulação de matrícula dos ingressantes no 1o período 
letivo de 2017 do Concurso Vestibular 2017 - Habilidades 
Específicas que solicitaram dispensa de disciplinas aos 
Colegiados de Cursos de Graduação. 

3 sexta-feira 
Matrícula dos alunos de continuidade de estudos, nos 
Colegiados de Cursos de graduação, para o 1o período letivo de 
2017. 

3 sexta-feira 

Data-limite para envio pelos Colegiados de Cursos de Pós-
Graduação ao DRCA, da documentação para registro 
acadêmico de alunos de Pós-Graduação para o 1o período 
letivo de 2017. 

3 sexta-feira 
Data-limite para registro acadêmico e matrícula de alunos 
intercambistas de graduação ingressantes no 1o período letivo 
de 2017. 

5 domingo Aniversário de fundação da Faculdade de Medicina (1911). 

6 segunda-feira INÍCIO DO 1o PERÍODO LETIVO DE 2017 

6 e 7 segunda e 
terça-feira Recepção aos calouros dos cursos de graduação 

6 segunda-feira 

Início do período para solicitação online, pelos Colegiados de 
Cursos de Pós-Graduação stricto sensu, de abertura de vagas a 
serem oferecidas nos processos seletivos do 1o e 2o períodos 
letivos de 2018. 

6 a 8 segunda a 
quarta-feira 

Semana de orientação do estudante internacional no 1o período 
letivo de 2017. 

8 quarta-feira 
Requerimento de matrícula em disciplinas de graduação, pelos 
alunos de pós-graduação, para o 1ª período letivo de 2017, nas 
Unidades Acadêmicas responsáveis pela oferta das disciplinas. 
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8 quarta-feira 
Requerimento de matrícula em disciplinas de pós-graduação 
pelos alunos de graduação, para o 1o período letivo de 2017,  
nos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação. 

8 quarta-feira 
Teste de nivelamento do curso de Português como Língua 
Adicional para estudantes internacionais no 1o período letivo 
de 2017. 

13 segunda-feira 

Término do período de inscrição ao Exame de Proficiência em 
Línguas Estrangeiras realizado pelo CENEX/FALE, para 
candidatos aos Programas de Intercâmbio Internacional, da 
Diretoria de Relações Internacionais-DRI, conforme previsto 
no Edital FALE/CENEX. 

10 sexta-feira 
Matrícula presencial em disciplinas de graduação pelos alunos 
de pós-graduação, para o 1o período letivo de 2017, nas 
Unidades Acadêmicas responsáveis pela oferta das disciplinas. 

10 sexta-feira 
Matrícula presencial em disciplinas de pós-graduação pelos 
alunos de graduação, para o 1o período letivo de 2017, nos 
Colegiados de Cursos de Pós-Graduação. 

13 segunda-feira Requerimento de matrícula em disciplina isolada de graduação 
e pós-graduação para o 1o período letivo de 2017. 

15 quarta-feira 
Realização de atividades acadêmicas complementares no turno 
noturno (Resolução CEPE no 13/2015, de 10/11/2015). Não 
haverá aulas no turno noturno. 

16 quinta-feira 
Data-limite para divulgação dos resultados dos requerimentos 
de matrícula em disciplinas isoladas para o 1o período letivo de 
2017. 

17 e 20 sexta e 
segunda-feira 

Período de matrícula em disciplinas isoladas de graduação e 
pós-graduação para o 1o período letivo de 2017. 

24 sexta-feira 

Data-limite para verificação de irregularidades nas matrículas 
de graduação para o 1o período letivo de 2017 – Resolução 
Complementar CEPE No 01/1990, de 25 de outubro de 1990 - 
Normas Gerais de Ensino de Graduação. 

28 a 31 terça a sexta-
feira 

Período de realização do Exame de Proficiência em Línguas 
Estrangeiras pelo CENEX/FALE, para os candidatos aos 
Programas de Intercâmbio Internacional da Diretoria de 
Relações Internacionais - DRI, conforme previsto no Edital 
FALE/CENEX. 

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

28 terça-feira Data-limite para envio ao DRCA, da relação de alunos que 
concluíram a pós-graduação no 2o período letivo de 2016. 

31 sexta-feira 
Data-limite para acertos de matrícula da pós-graduação, 
referentes ao 1o período letivo de 2017, no Sistema Acadêmico 
de Pós-Graduação. 
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31 sexta-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). 

 
ABRIL 

 
20 dias letivos - Sábados letivos: 1, 8 e 29 - Belo 
Horizonte e Montes Claros 

5 quarta-feira Aniversário de fundação da Escola de Belas-Artes (1957). 

11 terça-feira 

Divulgação do resultado do Exame de Proficiência em Línguas 
Estrangeiras realizado pelo CENEX/FALE, para os candidatos 
aos Programas de Intercâmbio Internacional da Diretoria de 
Relações Internacionais - DRI. 

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

12 quarta-feira 

Data-limite para requerimento de comprovação de 
conhecimento em atividades acadêmicas curriculares para o 1o 
período letivo de 2017, junto aos Colegiados de Cursos de 
Graduação (Resolução CEPE no 17/2014). 

13  quinta-feira Recesso Escolar 

14 sexta-feira Feriado: Paixão de Cristo 

15 sábado Recesso Escolar 

17 segunda-feira Data-limite para requerimento de trancamento parcial de 
matrícula em atividades acadêmicas semestrais. 

18 e 19 terça e quarta-
feira 

Período para solicitação aos Colegiados de Curso de 
graduação, pelos alunos de graduação, de mudança de percurso 
curricular (modalidade / habilitação / ênfase), para o 2o período 
letivo de 2017. 

21 sexta-feira Aniversário de fundação da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas (1939). 

21 sexta-feira Aniversário de fundação do Centro Pedagógico (1958). 

21 sexta-feira Feriado: Tiradentes 

22 sábado Recesso Escolar 

28 sexta-feira 

Data-limite para análise e lançamento no Sistema Acadêmico 
de Graduação - Siga, pelos Colegiados de Cursos de 
Graduação, de mudança de percurso curricular dos alunos de 
graduação. 

28 sexta-feira Aniversário de fundação da Escola de Música (1925). 
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MAIO 26 dias letivos - Sábados letivos: 6, 13, 20 e 27 - 
Belo Horizonte e Montes Claros 

1 segunda-feira Feriado: Dia do Trabalho 

2 terça-feira 

Início do período para solicitação online, pelos Colegiados de 
Cursos/Comissões Coordenadoras de Cursos de Pós-
Graduação lato sensu, de vagas e de reoferecimento de cursos 
para os processos seletivos do 1o e 2o períodos letivos de 2018 
e 2019. 

8 segunda-feira 
Data-limite para requerimento, pelos alunos de graduação, de 
mudança de turno para o 2o período letivo de 2017, nos 
Colegiados de Cursos de Graduação. 

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

15 segunda-feira 

Data-limite para envio ao DRCA, pelos Colegiados de Cursos 
de Graduação, dos processos deferidos de reinclusão 
administrativa de alunos desligados nos termos do art. 41 do 
Regimento Geral da UFMG. 

15 segunda-feira 

Data-limite para lançamento, no Sistema Acadêmico de 
Graduação - Siga, e para comunicação ao DRCA, pelos 
Colegiados dos Cursos de Graduação, da relação de alunos 
com mudança de turno aprovada para o 2o período letivo de 
2017 

15 segunda-feira 

Data-limite para solicitação, aos Departamentos Acadêmicos 
ou estruturas equivalentes, pelos Colegiados de Cursos de Pós-
Graduação, de oferta de atividades acadêmicas e de alocação 
de encargos didáticos para o 2o período letivo de 2017. 

21 domingo Aniversário de fundação da Escola de Engenharia (1911). 

24 quarta-feira XVI Jornada de Extensão da UFMG 

24 a 26 quarta a sexta-
feira 

Requerimento de ingresso de refugiados políticos, para entrada 
no 2o período letivo de 2017 (Resolução CEPE no 03/2004). 

31 quarta-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 períodos letivos de 2017. 
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JUNHO 23 dias letivos - Sábados letivos: 3, 10 e 24 Belo 
Horizonte e Montes Claros 

1 a 5 quinta a 
segunda-feira 

Período para reformulação dos Planos de Estudos e para a 
inclusão de atividades de Formação Complementar Aberta 
para o 2o período letivo de 2017, pelos alunos de graduação, no 
Sistema Acadêmico de Graduação-Siga. 

5 segunda-feira 

Data-limite para envio aos Colegiados de Cursos de Pós-
Graduação, pelos Departamentos Acadêmicos ou estruturas 
equivalentes, da oferta de atividades acadêmicas e da alocação 
de encargos didáticos para o 2o período letivo de 2017. 

5 a 20 segunda a terça-
feira 

Período 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 período letivo de 2017. 

8 quinta-feira 

Data-limite para divulgação pelo DRCA, no endereço 
eletrônico www.ufmg.br/drca, das vagas remanescentes de 
graduação, referentes ao 1o período letivo de 2017, a serem 
ofertadas para os procedimentos de reopção e rematrícula. 

12 a 14  segunda a 
quarta-feira 

Período para requerimento, nos Colegiados de Cursos, de 
matrícula em atividades a serem oferecidas no intervalo entre o 
1o e o 2o períodos letivos de 2017 (Resolução CEPE 
no 13/2015, de 10/11/2015). 

12 a 20 segunda a terça-
feira 

Período para inscrição à colação de grau dos prováveis 
formandos de graduação do 1o período letivo de 2017, nas 
Unidades Acadêmicas. 

15 quinta-feira Feriado: Corpus Christi 

16 sexta-feira Recesso Escolar 

17 sábado Recesso Escolar 

19 e 20 segunda e terça-
feira  

Período para requerimento presencial de reopção e rematrícula 
pelos alunos de graduação, no DRCA. 

23 sexta-feira 

Data-limite para lançamento, no Sistema Acadêmico de Pós-
Graduação, do calendário para realização da matrícula online 
para o 2o período letivo de 2017, pelos Colegiados de Cursos 
de Pós-Graduação stricto sensu. 

26 segunda-feira Início do período para registro acadêmico nos cursos de pós-
graduação, para o 2o período letivo de 2017. 

26 segunda-feira 
Início do período de matrícula online pelos alunos de pós-
graduação stricto sensu, para o 2o período letivo de 2017 
(matrícula regular e eletiva). 

26 segunda-feira 
Início do período de matrícula presencial pelos alunos de pós-
graduação lato sensu, para o 2o período letivo de 2017, nos 
Colegiados de Cursos. 
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JULHO 10 dias letivos - Sábados letivos: 1 e 8  Belo 
Horizonte 
9 dias letivos -  Sábados letivos: 1 e 8  Montes 
Claros 

3 segunda-feira Feriado Municipal em Montes Claros: Aniversário da 
Cidade  

7 sexta-feira Aniversário de fundação da Escola de Enfermagem (1933). 

10 segunda-feira 

Data-limite para divulgação e comunicação ao DRCA, pelos 
Colegiados de Cursos de Graduação, dos deferimentos de 
processos de reopção e rematrícula para o 2o período letivo de 
2017. 

10 segunda-feira 
Requerimento de transferência para a UFMG, junto ao DRCA,   
por alunos do PEC-G, para ingresso no 2o período letivo de 
2017. 

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

12 quarta-feira ENCERRAMENTO DO 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 
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. 

14 sexta-feira Data-limite para envio ao DRCA dos processos de refugiados 
políticos para ingresso no 2o período letivo de 2017. 

11 a 22 terça-feira a 
sábado 

Curso de inverno de Português como Língua Adicional, para 
estudantes internacionais no 2o período letivo de 2017. 

15 a 19 sábado a 
quarta-feira 

Período para requerimento, no Sistema Acadêmico de 
Graduação- Siga, pelos alunos veteranos de graduação, de 
matrícula do 2o período letivo de 2017 e para preenchimento 
de questionário de avaliação de disciplinas. 

16 a 22 domingo a 
sábado 

69o Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência - SBPC 

17 a 19 segunda a 
quarta-feira  

Período para requerimento de continuidade de estudos, para 
início no 2o período letivo de 2017, nas Seções de Ensino. 

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, no Sistema Diário 
de Classe Eletrônico, dos resultados finais do 1o período letivo 
de 2017 em atividades acadêmicas de pós-graduação. 
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18 terça-feira 
Data-limite para fechamento pelos docentes, no Sistema Diário 
de Classe Eletrônico, dos resultados de exames especiais do 1o 
período letivo de 2017. 

19 quarta-feira Início do período para colação de grau dos concluintes de 
graduação do 1o período letivo de 2017. 

19 e 20 quarta e quinta-
feira 

Período para registro acadêmico e matrícula dos classificados 
para o 2o período letivo de 2017, no Concurso Vestibular 2017 
- Habilidades Específicas, conforme escala e instruções 
divulgadas pelo DRCA, no endereço eletrônico 
www.ufmg.br/drca. 

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 

28 sexta-feira Início do 49o Festival de Inverno da UFMG 

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

24 segunda-feira 

Data-limite para a conferência, no Sistema Acadêmico de 
Graduação - Siga, pelos Colegiados de Cursos de Graduação, 
dos concluintes do 1o período letivo de 2017, com 
continuidade de estudos deferida para o 2o período letivo de 
2017. 

24 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 período letivo de 
2017. 

24 segunda-feira 
Data-limite de matrícula online pelos alunos de pós-graduação 
stricto sensu, para o 2o período letivo de 2017 (matrícula 
regular e eletiva). 

24 e 25 segunda e terça-
feira 

Período para registro acadêmico dos alunos do PEC-G 
selecionados para ingresso no 2o período letivo de 2017, 
conforme escala de atendimento na página eletrônica do 
DRCA.  

25 terça-feira 

Data-limite para a efetivação de matrícula em disciplinas de 
pós-graduação stricto sensu para o 2o período letivo de 2017, 
pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação no Sistema 
Acadêmico de Pós-Graduação (matrícula regular e eletiva). 

25 terça-feira 

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. 
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26 quarta-feira 

Data-limite para divulgação e comunicação ao DRCA, pelos 
Colegiados de Cursos de Graduação, dos requerimentos de 
continuidade de estudos deferidos, para o 2o período letivo de 
2017. 

26 e 27 quarta e quinta-
feira 

Registro acadêmico de refugiados políticos ingressantes no 2o 
período letivo de 2017. 

25 a 27 terça a quinta-
feira 

Semana de orientação do estudante internacional no 2o período 
letivo de 2017. 

26 e 27 quarta e quinta-
feira 

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

27 quinta-feira 
Data-limite para a realização de matrícula presencial pelos 
alunos de pós-graduação lato sensu, nos Colegiados de Cursos 
de Pós-Graduação. 

27 quinta-feira 
Teste de nivelamento do curso de Português como Língua 
Adicional para estudantes internacionais no 2o período letivo 
de 2017. 

28 sexta-feira 

Data-limite para a divulgação dos resultados de dispensa de 
disciplinas dos classificados no Concurso Vestibular 2017 - 
Habilidades Específicas - ingressantes no 2o período letivo de 
2017. 

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

28 sexta-feira 
Data-limite para o lançamento de encargos didáticos para o 2o 
período letivo de 2017, pelos Colegiados de Cursos de Pós-
Graduação, no Sistema Acadêmico de Pós-Graduação. 

28 sexta-feira 

Data-limite para envio ao DRCA da documentação para 
registro acadêmico de alunos de pós-graduação para o 2o 
período letivo de 2017, pelos Colegiados de Cursos de Pós-
Graduação. 

28 sexta-feira 

Reformulação de matrícula dos ingressantes no 2o período 
letivo de 2017 do Concurso Vestibular 2017 - Habilidades 
Específicas - que solicitaram dispensa de atividades 
acadêmicas, nos Colegiados de Cursos de Graduação. 

28 sexta-feira 
Data-limite para registro acadêmico e matrícula de alunos 
intercambistas de graduação ingressantes no 2o período letivo 
de 2017. 

28 sexta-feira Registro acadêmico dos alunos do PEC-G com transferência 
para a UFMG deferida para o 2o período letivo de 2017. 

29 e 30 sábado e 
domingo 

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. 

31 segunda-feira Matrícula dos alunos de continuidade de estudos nos 
Colegiados de Cursos de Graduação. 
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AGOSTO 26 dias letivos - Sábados letivos: 5, 12, 19 e 26 Belo 
Horizonte 
27 dias letivos - Sábados letivos: 5, 12, 19 e 26 
Montes Claros 

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

1 e 2 terça e quarta-
feira Recepção aos calouros dos cursos de graduação 

2 quarta-feira 
Data-limite para a conferência no Sistema Acadêmico de 
Graduação - Siga, pelos Colegiados de Cursos de Graduação, 
dos concluintes do 1o período letivo de 2017. 

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. 

5 sábado Término do 49o Festival de Inverno da UFMG 

5 sábado Aniversário de fundação da Escola de Arquitetura (1930). 

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 o 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 
haverá 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. 

11 sexta-feira Data-limite para envio, ao DRCA, da relação de alunos que 
concluíram a pós-graduação no 1o período letivo de 2017. 

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

Data-limite para verificação de irregularidades nas matrículas 
de graduação para o 2o período letivo de 2017 – Resolução 
Complementar CEPE no 1/1990 de 25 de outubro de 1990 - 
Normas Gerais do Ensino de Graduação. 

27 domingo Aniversário de fundação da Escola de Farmácia (1911). 

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

31 quinta-feira 
Data-limite para acertos nas matrículas da pós-graduação 
referentes ao 2o período letivo de 2017, no Sistema Acadêmico 
de Pós-Graduação. 

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. 

31 quinta-feira 

Data-limite para solicitação online pelos Colegiados de 
Cursos/Comissões Coordenadoras de Cursos de Pós-
Graduação lato sensu, de vagas e de reoferecimento de cursos 
para os processos seletivos do 1o e 2o períodos letivos de 2018 
e 2019. 

31 quinta-feira 

Início 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). 

 
SETEMBRO 

 
24 dias letivos - Sábados letivos: 02, 09, 23 e 30  
Belo Horizonte e Montes Claros 

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

7 quinta-feira Feriado: Independência do Brasil 

11 segunda-feira Data-limite para requerimento de trancamento parcial de 
matrícula em atividades acadêmicas semestrais. 

11 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 terça-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 
haverá aulas no turno noturno. 

16 sábado Mostra das Profissões UFMG 
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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 (modalidade / habilitação / ênfase), para o 
1o período letivo de 2018. 

29 sexta-feira 
Data-limite para envio ao DRCA dos processos deferidos de 
reinclusão administrativa dos alunos desligados nos termos do 
art. 41 do Regimento Geral da UFMG. 

29 sexta-feira 

Data-limite para lançamento no Sistema Acadêmico de 
Graduação - Siga, e para comunicação ao DRCA, pelos 
Colegiados dos Cursos de Graduação, da relação de alunos 
com mudança de turno aprovada para o 1o período letivo de 
2018. 

29 sexta-feira 

Data-limite para análise e lançamento no Sistema Acadêmico 
de Graduação - Siga, pelos Colegiados de Cursos de 
Graduação, da mudança de percurso curricular dos alunos de 
graduação. 

 
OUTUBRO 

 
22 dias letivos - Sábados letivos: 07 e 21 Belo 
Horizonte e Montes Claros 

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

11 quarta-feira Aniversário de fundação do Instituto de Ciências Agrárias 
(1968). 

12 quinta-feira Feriado: Nossa Senhora Aparecida 

13 e 14 sexta e sábado Recesso Escolar 

16 a 20 segunda a 
sexta-feira Semana do Conhecimento 

20 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 1o período letivo de 2018. 

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

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

30 segunda-feira 

Início do período de inscrição ao Exame de Proficiência em 
Línguas Estrangeiras realizado pelo CENEX/FALE, para 
candidatos aos Programas de Intercâmbio Internacional da 
Diretoria de Relações Internacionais-DRI, conforme previsto 
no Edital FALE/CENEX 
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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) 

 
NOVEMBRO 

 
24 dias letivos - Sábados letivos: 04, 11, 18 e 25  
Belo Horizonte 
23 dias letivos - Sábados letivos: 04, 11, 18 e 25 
Montes Claros  

2 quinta-feira Feriado: Finados 

7 terça-feira 

Término do período de inscrição ao Exame de Proficiência em 
Línguas Estrangeiras realizado pelo CENEX/FALE, para 
candidatos aos Programas de Intercâmbio Internacional da 
Diretoria de Relações Internacionais-DRI, conforme previsto 
no Edital FALE/CENEX. 

3 sexta-feira 

Data-limite para envio aos Colegiados de Cursos de Pós-
Graduação, pelos Departamentos Acadêmicos ou estruturas 
equivalentes, da oferta de atividades acadêmicas e da alocação 
de encargos didáticos do 1o período letivo de 2018. 

5 a 8  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. 

6 a 21 segunda a terça-
feira 

Período para lançamento, no Sistema Acadêmico de Pós-
Graduação, da oferta de atividades acadêmicas para o 1o 
período letivo de 2018, pelos Colegiados de Cursos de Pós-
Graduação stricto e lato sensu. 

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 

20 segunda-feira Feriado Municipal em Montes Claros: Dia da Consciência 
Negra 

20 a 22 segunda a 
quarta-feira  

Período para requerimento, nos Colegiados de Cursos, de 
matrícula em atividades a serem oferecidas no intervalo entre o 
2o período letivo de 2017 e o 1o período letivo de 2018 
(Resolução CEPE no 13/2015, de 10/11/2015). 

21 a 24 terça a sexta-
feira 

Período de realização do Exame de Proficiência em Línguas 
Estrangeiras realizado pelo CENEX/FALE, para candidatos 
aos Programas de Intercâmbio Internacional da Diretoria de 
Relações Internacionais - DRI, conforme previsto no Edital 
FALE/CENEX. 
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22 a 24 quarta a sexta-
feira 

Requerimento de ingresso de refugiados políticos, para entrada 
no 1o período letivo de 2018 ( Resolução CEPE 03/2004). 

24 a 30 sexta a quinta-
feira 

Período para inscrição à colação de grau pelos prováveis 
formandos de graduação do 2o período letivo de 2017, nas 
Unidades Acadêmicas. 

30 quinta-feira 

Data-limite para lançamento, no Sistema Acadêmico de Pós-
Graduação, do calendário para realização da matrícula online 
para o 1o período letivo de 2018, pelos Colegiados de Cursos 
de Pós-Graduação stricto sensu. 

 
DEZEMBRO 

 
09 dias letivos - Sábados letivos: 02 e 09 Belo 
Horizonte 
10 dias letivos – Sábados letivos: 02 e 09 Montes 
Claros 

1 sexta-feira Início do período para registro acadêmico nos cursos de pós-
graduação, para o 1o período letivo de 2018. 

1 sexta-feira 
Início do período de matrícula online pelos alunos de pós-
graduação stricto sensu, para o 1o período letivo de 2018 
(matrícula regular e eletiva). 

1 sexta-feira 
Início do período de matrícula presencial para o 1o período 
letivo de 2018, pelos alunos de pós-graduação lato sensu, nos 
Colegiados de Cursos.  

5 terça-feira 

Divulgação do resultado do Exame de Proficiência em Línguas 
Estrangeiras realizado pelo CENEX/FALE, para os candidatos 
aos Programas de Intercâmbio Internacional da Diretoria de 
Relações Internacionais - DRI. 

8 sexta-feira Feriado Municipal em Belo Horizonte: Imaculada 
Conceição  

10 domingo Aniversário de fundação da Faculdade de Direito (1892). 

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

12 terça-feira 
Data-limite para registro acadêmico e matrícula de alunos de 
pós-graduação stricto sensu selecionados por meio de fluxo 
contínuo, no ano 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 07/2016). 

13 quarta-feira 
Data-limite para fechamento pelos docentes, no Sistema Diário 
Eletrônico, dos resultados finais do 2º período letivo de 2017, 
em atividades acadêmicas de graduação. 
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20 quarta-feira Aniversário de fundação da Faculdade de Ciências 
Econômicas (1941). 

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. 

22 sexta-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 pós-graduação. 

22 sexta-feira Início do período para colação de grau dos concluintes de 
graduação do 2o período letivo de 2017. 

22 sexta-feira 
Requerimento de transferência para a UFMG, junto ao DRCA, 
por alunos do PEC-G para ingresso no 1º período letivo de 
2018. 

25 segunda-feira Feriado: Natal  

 
2018 
 

JANEIRO  
1 Segunda-feira Confraternização Universal 

3 e 4 quarta e quinta-
feira 

Período para requerimento de continuidade de estudos, para 
ingresso no 1o período letivo de 2018, nas Seções de Ensino. 

15 segunda-feira 

Data-limite para conferência, no Sistema Acadêmico de 
Graduação - Siga, pelos Colegiados de Cursos de Graduação, 
dos concluintes do 2o período letivo de 2017, com 
continuidade de estudos deferida para o 1o período letivo de 
2018. 

17 quarta-feira 

Data-limite para divulgação e comunicação ao DRCA, pelos 
Colegiados de Cursos de Graduação, dos requerimentos de 
continuidade de estudos deferidos para o 1o período letivo de 
2018. 

19 sexta-feira 
Data-limite para conferência, no Sistema Acadêmico de 
Graduação - Siga, pelos Colegiados de Cursos de Graduação, 
dos concluintes do 2o período letivo de 2017. 

26 sexta-feira Data-limite para envio ao DRCA dos processos de refugiados 
políticos para ingresso no 1o período letivo de 2018. 
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