
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

  

RESOLUÇÃO CEPE Nº 01, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2021

 

  Aprova o calendário escolar da pós-graduação
do campus de Viçosa para o ano de 2021.

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, órgão máximo de deliberação no plano
didá�co-cien�fico da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas atribuições legais e considerando o
que consta do presente Processo, resolve

aprovar o Calendário Escolar da Pós-Graduação do Campus UFV-Viçosa para o ano de
2021, conforme anexo desta Resolução.

 

                                                                                                                                  

DEMETRIUS DAVID DA SILVA 
Presidente do Cepe

 

Documento assinado eletronicamente por DEMETRIUS DAVID DA SILVA, Presidente do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), em 10/02/2021, às 06:58, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.d�.ufv.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0380965 e
o código CRC 94775F9D.

   ANEXO DA RESOLUÇÃO CEPE Nº 01/2021

   CALENDÁRIO DA PÓS-GRADUAÇÃO – 2021 campus Viçosa

JANEIRO

01 – Feriado (Confraternização Universal).

04 a 15 - Pedidos de inscrição em disciplinas, como estudante não vinculado, para o primeiro semestre letivo
de 2021. Os pedidos de inscrição em disciplinas na modalidade “mobilidade acadêmica” ocorrerão em fluxo
contínuo.

26 - Último dia para os departamentos encaminharem os pedidos de inscrição em disciplinas, como estudante
não vinculado, aprovados pelos coordenadores das disciplinas, à Diretoria de Registro Escolar, para o
primeiro semestre letivo de 2021.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.dti.ufv.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


FEVEREIRO

01 a 12 – Período para solicitação de matrícula para o primeiro semestre letivo de 2021, via SAPIENS.

05 - Último dia para comunicar aos selecionados em cursos de Pós-Graduação Stricto sensu o resultado dos
pedidos de inscrição para o primeiro semestre letivo de 2021, via Sistema de Inscrição.

05 - Último dia para divulgação do resultado dos pedidos de inscrição em disciplinas, como estudante não
vinculado, aprovados pelos coordenadores das disciplinas, para o primeiro semestre letivo de 2021.

12 - Último dia para que os departamentos confirmem, à Diretoria de Registro Escolar, a relação das
disciplinas que serão oferecidas no primeiro semestre letivo de 2021, de acordo com a proposta de horário de
aulas divulgada na página eletrônica da Diretoria de Registro Escolar.

12 - Término do período de aulas remotas do segundo semestre letivo de 2020.

15 e 16 – Carnaval.

18 - Último dia para que os departamentos façam o lançamento das notas e conceitos do segundo semestre
letivo de 2020, via SAPIENS.

18 - Último dia para aprovação dos planos de estudos, no Sistema de Controle Acadêmico -
ACADEMICOPG, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

PRIMEIRO SEMESTRE 2021

MARÇO

05 – Divulgação, pela Diretoria de Registro Escolar, do resultado de matrícula para o primeiro semestre
letivo de 2021.

08 – Início do período de acerto de matrícula, pelos estudantes, via SAPIENS.

08 - Último dia para apresentação dos pós-graduandos estrangeiros à Diretoria de Relações
Interinstitucionais e Internacionais - DRI, munidos de passaporte, RNE ou protocolo, para obtenção da
declaração de matrícula para o primeiro semestre letivo de 2021.

10 - Último dia para que os professores realizem a alteração de conceito “I”, referente ao segundo semestre
letivo de 2020, via SAPIENS.

11 - Matrícula dos iniciantes, para o primeiro semestre letivo de 2021, pelas Secretarias dos Programas de
Pós-Graduação.

12 - Matrícula dos estudantes não vinculados (das 08 às 23:59 horas), para o primeiro semestre letivo de
2021. A matrícula será efetuada pelos próprios estudantes, via SAPIENS.

15 - Início do período de aulas remotas do primeiro semestre letivo de 2021.

26 – Término do período de acerto de matrícula, pelos estudantes, via SAPIENS.

ABRIL

02 – Feriado (Sexta-feira Santa).

19 - Último dia para cancelamento de inscrição em disciplinas do primeiro semestre letivo de 2021, com
parecer do orientador e da comissão coordenadora.

19 - Último dia para trancamento de matrícula do primeiro semestre letivo de 2021, independentemente da
assinatura dos professores das disciplinas, com parecer do orientador e da comissão coordenadora.

Ú



19 - Último dia para que os estudantes que não efetivaram a matrícula no primeiro semestre letivo de 2021,
solicitem à Diretoria de Registro Escolar afastamento especial, com parecer do orientador e da comissão
coordenadora.

21 - Feriado (Tiradentes).

MAIO

01 - Feriado (Dia do Trabalho).

22 - Feriado (Dia da Padroeira de Viçosa – Santa Rita de Cássia).

24 - Último dia para trancamento de matrícula do primeiro período letivo de 2021, na dependência de
comprovação do atendimento às exigências das disciplinas que estiver cursando, especialmente quanto à
frequência, mediante atestado dos professores responsáveis, com parecer do orientador e da comissão
coordenadora.

31 – Início do período para entrega, nos departamentos, de pedidos de inscrição em disciplinas, como
estudante não vinculado, para o segundo semestre letivo de 2021. Os pedidos de inscrição em disciplinas na
modalidade “mobilidade acadêmica” ocorrerão em fluxo contínuo.

JUNHO

03 - Feriado (Corpus Christi).

18 – Término do período para entrega, nos departamentos, de pedidos de inscrição em disciplinas, como
estudante não vinculado, para o segundo semestre letivo de 2021. Os pedidos de inscrição em disciplinas na
modalidade “mobilidade acadêmica” ocorrerão em fluxo contínuo.

21 - Início do período para solicitação de matrícula, para o segundo semestre letivo de 2021, via SAPIENS.

25 - Último dia para comunicar aos selecionados em cursos de Pós-Graduação Stricto sensu o resultado dos
pedidos de inscrição para o segundo semestre letivo de 2021, via Sistema de Inscrição.

JULHO

02 - Término do período de aulas remotas do primeiro semestre letivo de 2021.

02 – Término do período para solicitação de matrícula, para o segundo semestre letivo de 2021, via
SAPIENS.

02 - Último dia para os departamentos encaminharem os pedidos de inscrição em disciplinas, como estudante
não vinculado, aprovados pelos coordenadores das disciplinas, à Diretoria de Registro Escolar, para o
segundo semestre letivo de 2021.

02 - Último dia para aprovação dos planos de estudos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no
Sistema de Controle Acadêmico – ACADEMICOPG.

02- Último dia para que os departamentos confirmem, à Diretoria de Registro Escolar, a relação das
disciplinas que serão oferecidas no segundo semestre letivo de 2021, de acordo com a proposta de horário de
aulas divulgada na página eletrônica da Diretoria de Registro Escolar.

09 - Último dia para que os departamentos façam o lançamento das notas e conceitos do primeiro semestre
letivo de 2021, via SAPIENS.

15 - Último dia para divulgação do resultado dos pedidos de inscrição em disciplinas, como estudante não
vinculado, aprovados pelos coordenadores das disciplinas, para o segundo semestre letivo de 2021.

19 - Último dia para que os professores realizem a alteração de conceito “I”, referente ao primeiro semestre
letivo de 2021, via SAPIENS.



23- Divulgação, pela Diretoria de Registro Escolar, do resultado da matrícula para o segundo semestre letivo
de 2021, via SAPIENS.

23 - Último dia para apresentação dos pós-graduandos estrangeiros à Diretoria de Relações
Interinstitucionais e Internacionais - DRI, munidos de passaporte, RNE ou protocolo, para obtenção da
declaração de matrícula para o segundo semestre letivo de 2021.

26 - Início do período de acerto de matrícula, pelos estudantes, via SAPIENS.

29 - Matrícula dos iniciantes, para o segundo semestre letivo de 2021, pelas Secretarias dos Programas de
Pós-Graduação.

30 - Matrícula dos estudantes não vinculados (das 08 às 23:59 horas), para o segundo semestre letivo de
2021. A matrícula será efetuada pelos próprios estudantes, via SAPIENS.

SEGUNDO SEMESTRE 2021

AGOSTO

02 - Início do período de aulas do segundo semestre letivo de 2021.

13 - Término do período de acerto de matrícula, pelos estudantes, via SAPIENS.

SETEMBRO

03 - Último dia para cancelamento de inscrição em disciplinas do segundo período letivo de 2021, com
parecer do orientador e da comissão coordenadora.

03 - Último dia para trancamento de matrícula do segundo período letivo de 2021, independentemente da
assinatura dos professores das disciplinas, com parecer do orientador e da comissão coordenadora.

03 - Último dia para que os estudantes que não efetivaram a matrícula no segundo semestre letivo de 2021,
solicitem à Diretoria de Registro Escolar afastamento especial, com parecer do orientador e da comissão
coordenadora.

07 - Feriado (Dia da Independência do Brasil).

30 - Feriado (Dia da Cidade).

OUTUBRO

08 - Último dia para trancamento de matrícula do segundo semestre letivo de 2021, na dependência de
comprovação do atendimento às exigências das disciplinas que estiver cursando, especialmente quanto à
frequência, mediante atestado dos professores responsáveis, com parecer do orientador e da comissão
coordenadora.

12 - Feriado (Nossa Senhora Aparecida).

28 – Feriado (Dia do Servidor Público).

NOVEMBRO

02 - Feriado (Finados).

15 - Feriado (Proclamação da República).

DEZEMBRO

01 a 17 - Período para entrega, nos departamentos, de pedidos de inscrição em disciplinas, como estudante
não vinculado, para o primeiro semestre letivo de 2022. Os pedidos de inscrição em disciplinas na



modalidade “mobilidade acadêmica” ocorrerão em fluxo contínuo.

03 - Término do período de aulas do segundo semestre letivo de 2021.

03 - Último dia para que os departamentos confirmem, à Diretoria de Registro Escolar, a relação das
disciplinas que serão oferecidas no primeiro semestre letivo de 2022, de acordo com a proposta de horário de
aulas divulgada na página eletrônica da Diretoria de Registro Escolar.

14 - Último dia para que os departamentos façam o lançamento das notas e conceitos do segundo semestre
letivo de 2021, via SAPIENS.

25 – Natal (Feriado).

JANEIRO/2022

01 – Feriado (Confraternização Universal).

07 - Último dia para comunicar aos selecionados em cursos de Pós-Graduação Stricto sensu o resultado dos
pedidos de inscrição para o primeiro semestre letivo de 2022, via Sistema de Inscrição.

10 - Último dia para os departamentos encaminharem os pedidos de inscrição em disciplinas, como estudante
não vinculado, aprovados pelos coordenadores das disciplinas, à Diretoria de Registro Escolar, para o
primeiro semestre letivo de 2022.

10 - Último dia para que os professores realizem a alteração de conceito “I”, referente ao segundo semestre
letivo de 2021, via SAPIENS.

24 - Início do período para solicitação de matrícula, para o primeiro semestre letivo de 2022, via SAPIENS.

24 - Último dia para aprovação dos planos de estudos, no Sistema de Controle Acadêmico -
ACADEMICOPG, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

28 - Último dia para divulgação do resultado dos pedidos de inscrição em disciplinas, como estudante não
vinculado, aprovados pelos coordenadores das disciplinas, para o segundo semestre letivo de 2022.

FEVEREIRO/2022

04 – Término do período para solicitação de matrícula, para o primeiro semestre letivo de 2022, via
SAPIENS.

18 - Divulgação, pela Diretoria de Registro Escolar, do resultado da matrícula para o primeiro semestre
letivo de 2022, via SAPIENS.

18 - Último dia para apresentação dos pós-graduandos estrangeiros à Diretoria de Relações
Interinstitucionais e Internacionais - DRI, munidos de passaporte, RNE ou protocolo, para obtenção da
declaração de matrícula para o primeiro semestre letivo de 2022.

21 - Início do período de acerto de matrícula, pelos estudantes, via SAPIENS.

28 – Carnaval.

MARÇO/2022

01 – Carnaval.

03 - Matrícula dos iniciantes, para o primeiro semestre letivo de 2022, pelas Secretarias dos Programas de
Pós-Graduação.

04 - Matrícula dos estudantes não vinculados (das 08 às 23:59 horas), para o primeiro semestre letivo de
2022. A matrícula será efetuada pelos próprios estudantes, via SAPIENS.



07 - Início das aulas do primeiro semestre letivo de 2022.

18 - Término do período de acerto de matrícula, pelos estudantes, via SAPIENS.

Referência: Processo nº 23114.913654/2020-75 SEI nº 0380965


