
ter 10 DATA ORIGINAL DO ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2012  

seg - sáb 13 a 18/08

Requerimento de matrícula para o 2
o

semestre letivo de 2012 e preenchimento de

questionários de avaliação de disciplinas, via internet, pelos alunos veteranos de

graduação

sábados letivos: 15, 22, 29

sex 7 Feriado: Independência do Brasil 

sáb 8 Recesso  

dom - seg 23 e 24 
Requerimento de matrícula em disciplinas eletivas e em formação complementar, via

internet, pelos alunos de graduação 

ter - sex 25 a 28
Exames de Proficiência em Língua Estrangeira pelo CENEX/FALE, para os candidatos de

intercâmbio internacional da DRI, inscritos para o 3º período do exame

Sábados letivos: 6, 13, 20, 27

seg  1
Requerimento presencial de matrícula em disciplinas eletivas de pós-graduação, nos

Colegiados de Cursos de Pós-Graduação

seg 1
Data-limite para requerimento de trancamento total de matrícula do 1º semestre letivo de

2012

seg - sex 1 a 5 
Inclusão e acerto presencial de matrícula em disciplinas eletivas de graduação, nos

Colegiados de Cursos de Graduação

seg - seg 1 a 15 Processo seletivo DRI do Programa ESCALA ESTUDANTIL 2013

qua 3
Data-limite para registro acadêmico e matrícula dos alunos de intercâmbio, PEC-G e

continuidade de estudos para o 2º semestre letivo de 2012

qua 3
Data-limite para comunicação ao DRCA dos deferimentos de processos de continuidade

de estudos para o 2º semestre letivo de 2012

qua 3
Data-limite para Registro Acadêmico pelos alunos de pós-graduação,para o 2º semestre

letivo de 2012

qua - sáb 3 a 6

Exames de Proficiência em Língua Estrangeira Instrumental realizados pelo CENEX/FALE,

para alunos e candidatos aos processos seletivos de Cursos de Pós-Graduação no âmbito

da UFMG - stricto sensu

sex 5

Divulgação do resultado dos Exames de Proficiência em Língua Estranfeira pelo

CENEX/FALE, raelizados pelos candidatos dos programas de intercâmbio internacional da

DRI, inscritos para o 3º período do exame

sex 5
Data-limite para acerto presencial de matrícula em disciplinas eletivas de pós-graduação,

nos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação

sex 5 DATA LIMITE PARA ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2012

sex 5

Data-limite para fechamento dos resultados finais de graduação do 1º semestre letivo de

2012, no Sistema Diário Eletrônico on-line , pelos docentes (incluindo resultados de

exames especiais de graduação) 

sex 5
Data-limite para requerimento de dispensa de disciplinas, por aproveitamento de estudos,

nos Colegiados de Cursos de Graduação, pelos alunos - calouros e veteranos 

seg 8
Data-limite para envio ao DRCA da relação dos concluintes de Graduação do 1º semestre

letivo de 2012

seg 8 DATA LIMITE PARA INÍCIO DO 2º SEMESTRE LETIVO DE 2012 

seg - ter 8 e 9 Requerimento de Reopção e Rematrícula das vagas remanescentes de 2012/1

CALENDÁRIO ACADÊMICO

agosto/2012

julho/2012

setembro/2012

outubro/2012
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CALENDÁRIO ACADÊMICO

ter 9
Data-limite para acerto presencial de matrícula de alunos de graduação (veteranos e

calouros), nos Colegiados de Cursos 

sex 12 Feriado: Nossa Senhora Aparecida 

seg - dom 15 a 21 Semana do Conhecimento 

seg - qui 15 a 25

Inscrição em Exames de Língua Estrangeira Instrumental a serem realizados pelo

CENEX/FALE no período de 07 a 10 de novembro de 2012, para alunos e candidatos aos

processos seletivos de Cursos de Pós-Graduação no âmbito da UFMG - stricto sensu

qua 17

Divulgação do resultados dos Exames de Língua Estranfeira Instrumental realizados pelo

CENEX/FALE no período de 03 a 06 d eoutubro de 2012, para alunos e candidatos aos

processos seletivos de Cursos de Pós-Graduação no âmbito da UFMG - stricto sensu

qua 24
Data limite para verificação de irregularidades da matrícula do 2º semestre letivo de 2012 -

Item 62 das Normas Gerais do Ensino de Graduação 

qui 25
Data-limite para acertos de matrícula da Pós-Graduação referente ao 2º semestre letivo de

2012

qua 31
Data-limite para envio ao DRCA da relação de alunos com mudança de turno para o 1º

semestre letivo de 2013, pelos Colegiados de Cursos

qua  31
Data-limite para envio, ao DRCA, da relação dos concluintes de Graduação e de Pós-

Graduação do 1º semestre letivo de 2012

Sábados letivos: 3, 10, 17, 24

sex 2 Feriado: Finados 

seg 5
Data-limite para envio ao DRCA do resultado dos processos de reopção e rematrícula

referente às vagas de 2012/1, pelos Colegiados de Cursos

ter - qua 6 e 7 
Registro Acadêmico dos alunos de reopção e rematrícula do 2º semestre de 2012 (o efeito

da reopção será para o 1º semestre de 2013)

qua - sáb 7 a 10

Exames de Língua Estrangeira Instrumental realizados pelo CENEX/FALE, para alunos e

candidatos aos processos seletivos de Cursos de Pós-Graduação no âmbito da UFMG -

stricto sensu

seg 12
Data-limite para envio do DRCA dos processos deferidos de reinclusão administrativa dos

alunos desligados nos termos do art. 41 do Regimento Geral da UFMG

qua 14
Divulgação do resultado final do processo seletivo do Programa ESCALA ESTUDANTIL

2013, na página da DRI (www.ufmg.br/dri)

qui 15 Feriado: Proclamação da República

sex 16

Data-limite para envio, à COPEVE, do quadro de vagas remanescentes para

Transferência e Obtenção de Novo Título, referentes ao 2º semestre letivo de 2012, pelo

DRCA

seg - qua 19 a 21 
Inscrição à Colação de Grau dos prováveis formandos de Graduação do 2º semestre letivo

de 2012, nos Colegiados de Cursos

qui 22

Divulgação do resultado dos Exames de Língua Estranfeira Instrumental realizados pelo

CENEX/FALE no período de 07 a 10 de novembro de 2012, para alunos e candidatos aos

processos seletivos de Cursos de Pós-Graduação no âmbito da UFMG - stricto sensu

sex 30
Data-limite para requerimento de trancamento parcial de matrícula em disciplinas

semestrais

novembro/2012
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Sábados letivos: 1, 15, 22, 29

sáb 8 Feriado: Imaculada Conceição 

seg - qua 10 a 12

Requerimento de dispensa de atividades acadêmicas, por aproveitamento de estudos

realizados em outras IES, nos Colegiados de Cursos de Graduação, pelos alunos

veteranos - Resolução CEPE Nº 02/2007 de 10 de maio de 2007 - Art. 1º. 

seg  17

Início do período de Inscrição em Exames de Língua Estrangeira Instrumental, a serem

realizados pelo CENEX/FALE, no período de 16 a 18 de janeiro de 2013, para alunos e

candidatos aos processos seletivos de Cursos de Pós-Graduação no âmbito da UFMG -

stricto sensu

ter 25 Natal

Sábados letivos: 5, 12, 19, 26

ter 1 Confraternização Universal

qui 3

Término do período de Inscrição em Exames de Língua Estrangeira Instrumental

realizados pelo CENEX/FALE no período de 16 a 18 de janeiro de 2013, para alunos e

candidatos aos processos seletivos de Cursos de Pós-Graduação, no âmbito da UFMG -

stricto sensu

qui - sex 3 e 4 
Requerimento de ingresso dos refugiados políticos para entrada no 1º semestre letivo de

2013 - Resolução CEPE nº  03/2004

dom - qua 13 a 16 2ª Etapa do Concurso Vestibular 2013

qua - sex 16 a 18

Exames de Língua Estrangeira Instrumental realizados pelo CENEX/FALE, para alunos e

candidatos aos processos seletivos de Cursos de Pós-Graduação no âmbito da UFMG -

stricto sensu

qui 31
Data-limite para divulgação e comunicação ao DRCA de resultados de requerimentos de

continuidade de estudos aprovados para o 1º semestre letivo de 2013

qui 31
Divulgação do resultado dos Exames de Língua Estrangeira Instrumental realizados pelo 

CENEx/FALE no período de 16 a 18 de janeiro de 2013, para alunos e candidatos aos 

processos seletivos de Cursos de Pós-Graduação no âmbito da UFMG - stricto sensu.

qui 31
Data-limite para envio ao DRCA dos processos de refugiados políticos para ingresso no 1º

semestre letivo de 2013

janeiro/2013

dezembro/2012
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Sábados letivos: 2, 9, 16

seg - qui 1 a 28 
Registro acadêmico e matrícula dos alunos do PEC-G ingressantes no 1º semestre de

2013

sex 8
Data-limite para requerimento de trancamento total de matrícula do 2

o
semestre letivo de

2012

seg - ter 11 e 12 Carnaval

qua 13 Cinzas 

sáb 16 DATA-LIMITE PARA ENCERRAMENTO DO 2º SEMESTRE  LETIVO DE 2012

sáb 16

Data-limite para fechamento dos resultados finais do 2º semestre letivo de 2012, em

atividades de graduação, no Sistema Diário Eletrônico on-line, pelos docentes, inclusive

exames especiais

seg - sáb 18 a 23

Requerimento de matrícula para o 1º semestre letivo de 2013 e preenchimento dos

questionários de avaliação de disciplinas, via internet, pelos alunos veteranos de

graduação

qui, sex e 

seg - sex 

14, 15, 18 

a 22

Registro Acadêmico para ingressantes de 2013/1 - Concurso Vestibular e de Transferência

e Obtenção de Novo Título. As datas do registro para cada clientela serão divulgadas

oportunamente

seg - qui 25 a 28 
Registro acadêmico e matrícula dos alunos refugiados políticos ingressantes no 1º

semestre de 2013

 

seg 4 INÍCIO DO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2013

março/2013

fevereiro/2013
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