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Nova versão do calendário escolar foi aprovada, em dezembro, 
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe). As 
alterações são decorrentes do atraso previsto para a divulgação 
dos resultados do Enem e do Sisu. Na mesma sessão, o órgão 
também regulamentou a concessão de bolsas acadêmicas com 
recursos que poderão ser gerenciados pelas fundações de apoio 
à UFMG.

CALENDÁRIO ALTERADO

Atividades para os 
calouros terão início no 
dia 20 de março
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Resoluções

Órgão também regulamentou a concessão de bolsas acadêmicas com recursos 
passíveis de serem gerenciados pelas fundações de apoio à UFMG

Cepe aprova resolução com ALTERAÇÕES 
no CALENDÁRIO de 2023

RESOLUÇÃO No 07/2022, DE 
20 DE DEZEMBRO DE 2022

Regulamenta a concessão de bolsas acadêmicas a 
estudantes de graduação e de pós-graduação, no 

âmbito dos projetos de ensino, de pesquisa, de extensão 
e de estímulo à inovação financiados com recursos 

passíveis de gerenciamento pelas fundações de apoio à 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais, considerando a Lei No 8.958/94 e alterações 
posteriores, resolve: 

Art. 1o A concessão de bolsas acadêmicas a estudantes de gradu-
ação e de pós-graduação, no âmbito dos projetos de ensino, de pesquisa, 
de extensão e de estímulo à inovação financiados com recursos passíveis 
de gerenciamento pelas fundações de apoio à Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), com exceção dos programas institucionais de 
bolsas de iniciação científica e tecnológica, ou similares, financiadas 
por agências de fomento oficiais, dar-se-á de acordo com os critérios 
fixados nesta Resolução. 

Art. 2o A UFMG autorizará a participação de estudantes de 
graduação e pós-graduação em projetos de ensino, de pesquisa, de 
extensão e de estímulo à inovação de que trata o art.1o desta Resolução, 
atendendo ao que se segue: 

I - os projetos de ensino, de pesquisa, de extensão e de estímulo à 
inovação, para contarem com a participação de estudantes de graduação 
e de pós-graduação, deverão ser previamente aprovados pela Câmara 
Departamental pertinente ou estrutura equivalente e ter a anuência da 
respectiva Congregação; 

II - a participação de estudantes deverá estar expressamente 
prevista no respectivo projeto e plano de trabalho do bolsista, com indi-
cação do docente orientador, da vigência, da duração, da carga horária 
a ser despendida pelo estudante para a realização das atividades, bem 
como dos valores de bolsas as serem concedidas; 

III - a participação do estudante dar-se-á sem prejuízo das ativi-
dades acadêmicas curriculares em que estiver matriculado;

IV - a realização de seleção dos estudantes participantes do Pro-
jeto ficará a cargo de cada Coordenador de Projeto, por meio de edital 
e em conformidade com as normas institucionais; 

V - a participação do estudante nas atividades previstas nesta 
Resolução não gera vínculo empregatício de qualquer natureza com as 
fundações de apoio.

Parágrafo único. A participação de estudantes de graduação 
deverá tomar como referência carga horária semanal de no máximo 
20 (vinte) horas. 

Art. 3o A aprovação dos projetos pelos órgãos colegiados 
pertinentes implicará, também, na aprovação dos valores das bolsas 
constantes dos projetos. 

Parágrafo único. A concessão de novas bolsas e/ou o acréscimo 
de valores em bolsas já aprovadas somente poderão ser implementados 
após anuência dos órgãos colegiados responsáveis pela aprovação da 
participação do bolsista. 

Art. 4o Os valores das bolsas percebidas por estudantes observa-
rão os critérios de proporcionalidade praticados pelas agências oficiais 
de fomento, podendo variar de acordo com a natureza do projeto, for-
mação do beneficiário, atividades a serem desenvolvidas, condições de 
mercado, devidamente justificadas no Projeto. 

Art. 5o As bolsas de ensino, de pesquisa, de extensão e de estí-
mulo à inovação terão duração máxima vinculada ao tempo de vigência 
do Projeto. 

Art. 6o Para receber as bolsas de que trata esta Resolução, o 
estudante selecionado pelo Coordenador deverá:

I - estar regularmente matriculados em curso de graduação ou 
pós-graduação;

II - apresentar indicadores satisfatórios de desempenho acadê-
mico, definidos pela Universidade;

III - apresentar tempo disponível para se dedicar às atividades 
previstas no projeto, sem comprometimento às atividades acadêmicas 
curriculares em que estiver matriculado;

IV - celebrar o Termo de Concessão de Bolsa.

Art. 7o Ao término de cada Termo de Concessão de Bolsa deverá 
o bolsista apresentar ao Coordenador do projeto o seu Relatório de 
Atividades.

Art. 8o As bolsas serão canceladas nos seguintes casos:

I - integralização do curso de graduação ou pós-graduação pelo 
bolsista;

II - encerramento do projeto a que se vincula a bolsa;

III - iniciativa do Coordenador ou do bolsista, a qualquer tempo;

IV - desempenho acadêmico insuficiente;

V - trancamento de matrícula, desistência formal ou desliga-
mento automático do curso. 

Parágrafo único. É vedado ao estudante de graduação o recebi-
mento de duas ou mais bolsas acadêmicas simultaneamente. 

Art. 9o Esta Resolução aplica-se a todos os projetos que estão 
sendo desenvolvidos com a colaboração das fundações de apoio à UFMG, 
independentemente da data em que foram firmados. 

Art. 10. Casos omissos serão dirimidos pelas Câmaras Acadê-
micas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, no âmbito de suas 
competências. 

Art. 11. Revogam-se as disposições contrárias, em especial a 
Resolução no 01/2012, de 24 de abril de 2012.

Art. 12. A presente Resolução entra em vigor nesta data.

Professora Sandra Regina Goulart Almeida
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
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ANEXO À RESOLUÇÃO No 08/2022, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022
CALENDÁRIO ESCOLAR DA UFMG PARA O ANO LETIVO DE 2023

2023
JANEIRO

1 domingo Feriado: Confraternização Universal.

3 terça-feira Data-limite para fechamento dos resultados finais do 2o período letivo de 2022 em atividades acadêmicas de 
Graduação, pelos docentes, no Sistema Diário de Classe Eletrônico.

5 quinta-feira Data-limite para fechamento dos resultados dos exames especiais do 2o período letivo de 2022, pelos docentes, 
no Sistema Diário de Classe Eletrônico.

5 quinta-feira Data-limite para fechamento dos resultados finais do 2o período letivo de 2022 em atividades acadêmicas de 
Pós-Graduação, pelos docentes, no Sistema Diário de Classe Eletrônico.

6 sexta-feira Início do período para colação de grau dos estudantes concluintes de Graduação do 2o período letivo de 2022.

9 segunda-feira Término do período para requerimento de matrícula antecipada em atividades a serem ofertadas entre o 2o 
período letivo de 2022 e o 1o período letivo de 2023, nos Colegiados de Cursos de Graduação.

9 segunda-feira Data-limite de matrícula on-line (regular e eletiva) para o 1o período letivo de 2023, pelos estudantes de Pós-
-Graduação stricto sensu, no Sistema de Matrícula da Pós-Graduação.

9 a 11
segunda a

quarta-feira
Requerimento de transferência para a UFMG para ingresso no 1o período letivo de 2023, por alunos do PEC-
-G, junto ao DRCA.

13 sexta-feira
Data-limite para a efetivação da matrícula (regular e eletiva) em atividades acadêmicas curriculares de Pós-
-Graduação stricto sensu para o 1o período letivo de 2023, pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação, no 
Sistema de Matrícula da Pós-Graduação.

27 sexta-feira Data-limite para requerimento de matrícula antecipada em atividades a serem ofertadas entre o 2o período 
letivo de 2022 e o 1o período letivo de 2023, nos Colegiados de Cursos de Graduação.

30 segunda-feira Início do período para requerimento de matrícula (1a fase) para o 1o período letivo de 2023, pelos estudantes 
veteranos de Graduação, exclusivamente no SiGA Mobile.

31 terça-feira Início do período para requerimento de matrícula (1a fase) para o 1o período letivo de 2023, pelos estudantes 
de Graduação, no Sistema Acadêmico de Graduação (SiGA) e no SiGA Mobile. 

RESOLUÇÃO No 08/2022, DE 
20 DE DEZEMBRO DE 2022

Aprova o Calendário Escolar da UFMG para 
o ano letivo de 2023 e revoga a Resolução 

no 05/2022, de 20 de outubro de 2022.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNI-
VERSIDADE 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 2023, anexo à presente Resolução.

Parágrafo único. Os recessos escolares referem-se às atividades 
didáticas, devendo ocorrer, normalmente, o funcionamento adminis-
trativo.

Art. 2o Determinar que, nos cursos de Graduação, não sejam 
realizadas atividades avaliativas nos dias 2 e 3 de outubro de 2023, desti-

nados à apresentação e seleção de trabalhos nas Unidades Acadêmicas, 
e no período de 25 a 27 de outubro de 2023, destinado à apresentação 
de trabalhos na Semana do Conhecimento da UFMG.

Art. 3o Determinar que, nos cursos de Graduação, as aulas 
previstas para o turno noturno nos dias 18 de abril e 19 de maio, no 
primeiro período letivo, e nos dias 26 de setembro e 27 de novembro, 
no segundo período letivo, sejam substituídas, exclusivamente, por 
atividades acadêmicas complementares.

Art. 4o Determinar que, em função da data de divulgação dos 
resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), as aulas dos 
estudantes ingressantes no primeiro período letivo de 2023 terão início 
no dia 20 de março de 2023.

Art. 5o Revogam-se as disposições contrárias, em especial a 
Resolução no 05/2022, de 20 de outubro de 2022.

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

Professora Sandra Regina Goulart Almeida
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
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FEVEREIRO

2 quinta-feira
Término do período para requerimento de matrícula (1a fase) para o 1o período letivo de 2023 e para preen-
chimento de questionário de avaliação discente do desempenho didático docente no 2o período letivo de 
2022, pelos estudantes veteranos de Graduação, no Sistema Acadêmico de Graduação (SiGA) e no SiGA Mobile.

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

3 sexta-feira
Data-limite para envio ao DRCA dos processos de transferência para ingresso na UFMG no 1o período letivo 
de 2023, no âmbito do PEC-G.

10 sexta-feira
Data-limite para finalização do processo seletivo para admissão aos cursos de Pós-Graduação stricto sensu e 
lato sensu, com início das atividades no 1o período letivo de 2023.

10 sexta-feira
Divulgação do resultado da 1a fase da matrícula dos estudantes veteranos de Graduação para o 1o período 
letivo de 2023.

15 quarta-feira
Data-limite para a conferência dos estudantes concluintes do 2o período letivo de 2022, pelos Colegiados de 
Cursos de Graduação, no Sistema Acadêmico de Graduação (SiGA).

15 quarta-feira
Início do período de protocolo de pedidos de ajustes e reformas curriculares, efetuadas pelos Colegiados de 
Cursos de Graduação, na Pró-Reitoria de Graduação.

15 e 16 quarta e 
quinta-feira

Período para envio de requerimento de inclusão de novas atividades na matrícula (2a fase) do 1o período letivo 
de 2023 pelos estudantes veteranos de Graduação no SiGA.

17 sexta-feira
Data-limite para envio ao DRCA da documentação para registro acadêmico de estudantes de Pós-Graduação 
para o 1o período letivo de 2023, pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação.

20 segunda-feira Recesso Escolar.

21 terça-feira Feriado: Carnaval.

22 quarta-feira Recesso Escolar: Cinzas.

28/2 a
3/3

terça a
sexta-feira

17o Festival de Verão da UFMG.

28 terça-feira

Aniversário de criação das Unidades Acadêmicas (1968): Faculdade de Educação; 
Faculdade de Letras; 
Instituto de Ciências Biológicas; 
Instituto de Ciências Exatas; 
Instituto de Geociências.

28 terça-feira
Início do período para solicitação de matrícula (3a fase) para o 1o período letivo de 2023 em atividades de 
formação livre (núcleo geral) e formação transversal (núcleo complementar), pelos estudantes veteranos de 
Graduação, no SiGA.

MARÇO Belo Horizonte: 23 dias letivos (sábados letivos: 11, 18 e 25) 
Montes Claros: 23 dias letivos (sábados letivos: 11, 18 e 25)

1 quarta-feira Aniversário de fundação da Escola de Ciência da Informação (1950) e da Escola de Veterinária (1932).

1 quarta-feira Data-limite para a realização de matrícula para o 1o período letivo de 2023, pelos estudantes de Pós-Graduação 
lato sensu, nos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação.

1 quarta-feira
Término do período para solicitação de matrícula (3a fase) para o 1o período letivo de 2023 em atividades de 
formação livre (núcleo geral) e formação transversal (núcleo complementar), pelos estudantes veteranos de 
Graduação, no SiGA.

2 e 3 quinta e sexta-feira Acerto de matrícula (regular e eletiva) para o 1o período letivo de 2023, pelos estudantes de Pós-Graduação, 
nos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação stricto sensu. 

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

6 segunda-feira INÍCIO DO 1o PERÍODO LETIVO DE 2023.

6 segunda-feira Data-limite para lançamento de encargos didáticos para o 1o período letivo de 2023, pelos Colegiados de Cursos 
de Pós-Graduação, no Sistema Acadêmico de Pós-Graduação.

6 segunda-feira Matrícula em atividades acadêmicas curriculares dos classificados no Processo Seletivo de Transferência 
e Obtenção de Novo Título/2023, para o 1o período letivo de 2023, nos Colegiados de Cursos de Graduação.

6 segunda-feira Matrícula dos estudantes de continuidade de estudos visando à obtenção de novo diploma ou habilitação para 
o 1o período letivo de 2023, nos Colegiados de Cursos de Graduação. 

6 segunda-feira Requerimento de matrícula em atividades acadêmicas de Graduação para o 1o período letivo de 2023, pelos 
estudantes de Pós-Graduação, nas Unidades Acadêmicas responsáveis pela oferta das atividades. 

6 segunda-feira Requerimento de matrícula (4a fase) em atividades acadêmicas curriculares de Pós-Graduação (núcleo avança-
do) para o 1o período letivo de 2023, pelos estudantes de Graduação, nos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação.

6 segunda-feira Divulgação do resultado da solicitação de matrícula (3a fase) em atividades de formação livre (núcleo geral) e 
formação transversal (núcleo complementar) para o 1o período letivo de 2023 dos estudantes de Graduação.
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6 segunda-feira Requerimento de matrícula isolada em atividades acadêmicas curriculares de Graduação e Pós-Graduação 
para o 1o período letivo de 2023.

8 quarta-feira Matrícula em atividades acadêmicas curriculares de Graduação para o 1o período letivo de 2023, pelos estu-
dantes de Pós-Graduação, nas Unidades Acadêmicas responsáveis pela oferta das atividades.

8 quarta-feira Matrícula em atividades acadêmicas curriculares de Pós-Graduação para o 1o período letivo de 2023, pelos 
estudantes de Graduação, nos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação.

8 quarta-feira Seminário Integração Docente.

8 a 10 quarta a sexta-feira Período de matrícula isolada em atividades acadêmicas curriculares de Graduação e Pós-Graduação para o 
1o período letivo de 2023.

10 sexta-feira Data-limite para lançamento dos trabalhos finais dos estudantes que concluíram a Pós-Graduação no 2o perí-
odo letivo de 2022, pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação, no Sistema Acadêmico de Pós-Graduação.

10 sexta-feira Data-limite para divulgação dos resultados dos requerimentos de matrícula isolada em atividades acadêmicas 
curriculares para o 1o período letivo de 2023.

15 quarta-feira Data-limite para registro acadêmico e matrícula de estudantes intercambistas de Graduação ingressantes no 
1o período letivo de 2023.

15 a 17 quarta a
sexta-feira Encontro de orientação dos estudantes intercambistas.

20 segunda-feira INÍCIO DAS AULAS PARA INGRESSANTES NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO.

20 segunda-feira
Início do período para requerimento on-line de exame de comprovação de conhecimentos em atividades 
acadêmicas curriculares para o 1o período letivo de 2023, pelos estudantes de Graduação, nos Colegiados de 
Cursos de Graduação.

20 e 21 segunda e
terça-feira Recepção aos calouros dos cursos de Graduação.

24 sexta-feira
Data-limite para divulgação pelo DRCA, em sua página eletrônica, das vagas remanescentes de Graduação a 
serem ofertadas para mudança de turno e continuidade de estudos visando à obtenção de novo diploma ou 
habilitação, para ingresso no 2o período letivo de 2023.

27 a 29 segunda a 
quarta-feira

Período para inscrição no processo seletivo para continuidade de estudos visando à obtenção de novo diploma 
ou habilitação, para ingresso no 2o período letivo de 2023.

27 a 29 segunda a 
quarta-feira

Período para inscrição no processo seletivo para mudança de turno para o 2o período letivo de 2022, pelos 
estudantes veteranos de graduação, nos Colegiados de Cursos de Graduação. 

31 sexta-feira Data-limite para lançamento dos acertos de matrícula da Pós-Graduação referentes ao 1o período letivo de 
2023, pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação, no Sistema Acadêmico de Pós-Graduação.

31 sexta-feira Término do período de protocolo de pedidos de ajustes e reformas curriculares, efetuadas pelos Colegiados 
de Cursos de Graduação, na Pró-Reitoria de Graduação.

ABRIL Belo Horizonte: 23 dias letivos (sábados letivos: 1, 8, 15, 22 e 29)
Montes Claros: 23 dias letivos (sábados letivos: 1, 8, 15, 22 e 29)

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

6 quinta-feira
Data-limite para lançamento, no Sistema Acadêmico de Graduação (SiGA), e para comunicação ao DRCA da 
relação de estudantes veteranos de Graduação com mudança de turno aprovada para o 2o período letivo de 
2023, pelos Colegiados de Cursos de Graduação.

6 quinta-feira
Data-limite para divulgação e comunicação ao DRCA dos requerimentos de continuidade de estudos visando 
à obtenção de novo diploma ou habilitação deferidos para o 2o período letivo de 2023, pelos Colegiados de 
Cursos de Graduação. 

7 sexta-feira Feriado: Paixão de Cristo.

18 terça-feira Realização de atividades acadêmicas complementares no turno noturno, em substituição às aulas dos cursos 
de Graduação.

19 quarta-feira
Término do período para requerimento on-line de exame de comprovação de conhecimentos em atividades 
acadêmicas curriculares para o 1o período letivo de 2023, pelos estudantes de Graduação, nos Colegiados de 
Cursos de Graduação.

20 quinta-feira Data-limite para requerimento de trancamento total de matrícula, sem justificativa, no 1o período letivo de 
2023, pelos estudantes de Graduação.

21 sexta-feira Feriado: Tiradentes.

21 sexta-feira Aniversário de fundação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (1939) e do Centro Pedagógico (1958).

28 sexta-feira Aniversário de fundação da Escola de Música (1925) e do Colégio Técnico (1969).
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MAIO Belo Horizonte: 26 dias letivos (sábados letivos: 6, 13, 20 e 27) 
Montes Claros: 26 dias letivos (sábados letivos: 6, 13, 20 e 27)

1 segunda-feira Feriado: Dia do Trabalhador. 

2 terça-feira Data-limite para análise e lançamento da mudança de percurso curricular (modalidade ou habilitação), pelos 
Colegiados de Cursos de Graduação, no Sistema Acadêmico de Graduação (SiGA).

7 domingo Domingo no Campus Montes Claros.

8 segunda-feira Início do período para solicitação on-line de abertura de vagas a serem oferecidas nos processos seletivos do 
1o e do 2o períodos letivos de 2024, pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação stricto sensu.

8 segunda-feira Data-limite para divulgação das vagas remanescentes de Graduação a serem ofertadas para reopção no 2o 
período letivo de 2023, na página eletrônica do DRCA.

9 a 12 terça a
sexta-feira

Período para inscrição on-line no processo seletivo de reopção para o 2o período letivo de 2023, pelos estudantes 
de Graduação, na página eletrônica do DRCA.

10 quarta-feira 22a Jornada de Extensão da UFMG.

12 sexta-feira
Data-limite para solicitação da oferta de atividades acadêmicas curriculares e da alocação de encargos di-
dáticos para o 2o período letivo de 2023, pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação, aos Departamentos 
Acadêmicos ou estruturas equivalentes.

15 e 16 segunda e terça-feira Período para solicitação de mudança de percurso curricular (modalidade ou habilitação) para o 2o período 
letivo de 2023, pelos estudantes de Graduação, nos Colegiados de Cursos de Graduação.

15 a 19 segunda a sexta-feira 11a Semana de Saúde Mental e Inclusão Social da UFMG.

19 sexta-feira Realização de atividades acadêmicas complementares no turno noturno, em substituição às aulas dos cursos 
de Graduação.

20 sábado Mostra Sua UFMG.

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

22 a 26 segunda a sexta-feira Período para inscrição on-line à colação de grau dos prováveis estudantes de Graduação concluintes do 1o 
período letivo de 2023, nas Unidades Acadêmicas.

26 sexta-feira
Data-limite para envio da oferta de atividades acadêmicas e da alocação de encargos didáticos para o 2o pe-
ríodo letivo de 2023, pelos Departamentos Acadêmicos ou estruturas equivalentes, aos Colegiados de Cursos 
de Pós-Graduação. 

29 segunda-feira Início do período para lançamento da oferta de atividades acadêmicas do 2o período letivo de 2023, pelos 
Colegiados de Cursos de Pós-Graduação, no Sistema Acadêmico de Pós-Graduação. 

JUNHO Belo Horizonte: 24 dias letivos (sábados letivos: 3, 10, 17 e 24) 
Montes Claros: 24 dias letivos (sábados letivos: 3, 10, 17 e 24)

4 domingo Domingo no Campus Pampulha.

5 segunda-feira Data-limite para divulgação e comunicação ao DRCA dos candidatos classificados dos processos seletivos de 
reopção para o 2o período letivo de 2023, pelos Colegiados de Cursos de Graduação.

8 quinta-feira Recesso Escolar: Corpus Christi.

9 sexta-feira Recesso Escolar.

14 quarta-feira Início do período para colação de grau dos estudantes concluintes de Graduação do 1o período letivo de 2023.

16 sexta-feira Data-limite para requerimento de aproveitamento de estudos, pelos estudantes de Graduação, nos Colegiados 
de Cursos de Graduação.

16 sexta-feira Término do período para lançamento da oferta de atividades acadêmicas do 2o período letivo de 2023, pelos 
Colegiados de Cursos de Pós-Graduação, no Sistema Acadêmico de Pós-Graduação.

16 sexta-feira Data-limite para lançamento do calendário de matrícula on-line para o 2o período letivo de 2023, pelos Cole-
giados de Cursos de Pós-Graduação stricto sensu, no Sistema de Matrícula da Pós-Graduação.

19 segunda-feira Início do período para registro acadêmico dos candidatos classificados nos processos seletivos de Pós-Gra-
duação, para o 2o período letivo de 2023, nos cursos de Pós-Graduação. 

19 segunda-feira Início do período de matrícula on-line (regular e eletiva) para o 2o período letivo de 2023, pelos estudantes de 
Pós-Graduação stricto sensu, no Sistema de Matrícula da Pós-Graduação.

19 segunda-feira Início do período de matrícula para o 2o período letivo de 2023 pelos estudantes de Pós-Graduação lato sensu, 
nos Colegiados de Cursos. 

19 segunda-feira Data-limite para requerimento de trancamento parcial de matrícula, com ou sem justificativa, em atividades 
acadêmicas curriculares da Graduação.

19 segunda-feira Data-limite para requerimento de trancamento parcial de matrícula em atividades acadêmicas da Pós-
-Graduação.

19 a 21 segunda a 
quarta-feira

Período para reformulação dos Planos de Estudos e inclusão de atividades de Formação Complementar 
Aberta (núcleo complementar) para o 2o período letivo de 2023, pelos estudantes de Graduação, no Sistema 
Acadêmico de Graduação (SiGA).

21 a 23 quarta a
sexta-feira

Requerimento de transferência para a UFMG para ingresso no 2o período letivo de 2023, por alunos do PEC-
-G, junto ao DRCA.
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JULHO Belo Horizonte: 6 dias letivos (sábado letivo: 1 e 8)
Montes Claros: 5 dias letivos (sábado letivo: 1 e 8)

3 segunda-feira Feriado municipal em Montes Claros: Aniversário de Montes Claros.

3 segunda-feira
Início do período para solicitação on-line de vagas e de reoferecimento de cursos para os processos seletivos 
do 1o e do 2o períodos letivos de 2024 e 2025, pelos Colegiados de Cursos/Comissões Coordenadoras de Cursos 
de Pós-Graduação lato sensu.

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

8 sábado Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador e da Pesquisadora.

10 a 21 segunda a sexta-feira Período para requerimento de matrícula antecipada em atividades a serem ofertadas entre o 1o e o 2o períodos 
letivos de 2023, nos Colegiados de Cursos de Graduação.

14 sexta-feira
Data-limite para a efetivação da matrícula (regular e eletiva) em atividades acadêmicas de Pós-Graduação 
stricto sensu para o 2o período letivo de 2023, pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação, no Sistema de 
Matrícula da Pós-Graduação.

14 sexta-feira Data-limite para fechamento dos resultados finais do 1o período letivo de 2023 em atividades acadêmicas de 
Graduação, pelos docentes, no Sistema Diário de Classe Eletrônico.

14 sexta-feira
Data-limite para requerimento de trancamento total de matrícula, com justificativa, conforme determinações 
do art. 96 da Resolução Complementar no 01/2018 do CEPE, no 1o período letivo de 2023, pelos estudantes de 
Graduação.

14 sexta-feira Data-limite para requerimento de trancamento total de matrícula, no 1o período letivo de 2023, para os estu-
dantes de Pós-Graduação.

14 sexta-feira ÚLTIMO DIA LETIVO DO 1o PERÍODO DE 2023.

17 a 28 segunda a
sexta-feira Curso de Férias de Estudos Brasileiros da UFMG.

18 terça-feira Data-limite para fechamento dos resultados de exames especiais do 1o período letivo de 2023, pelos docentes, 
no Sistema Diário de Classe Eletrônico.

18 terça-feira Data-limite para fechamento dos resultados finais do 1o período letivo de 2023 em atividades acadêmicas de 
Pós-Graduação, pelos docentes, no Sistema Diário de Classe Eletrônico.

19 a 26 quarta a quarta-feira 55o Festival de Inverno.

21 sexta-feira
Data-limite para conferência dos estudantes concluintes do 1o período letivo de 2023 em continuidade de 
estudos, visando à obtenção de novo diploma ou habilitação deferida para o 2o período letivo de 2023, pelos 
Colegiados de Cursos de Graduação, no Sistema Acadêmico de Graduação (SiGA).

21 sexta-feira Data-limite para finalização do processo seletivo para admissão aos cursos de Pós-Graduação stricto sensu e 
lato sensu, com início das atividades no 2o período letivo de 2023.

21 sexta-feira Data-limite para envio ao DRCA dos processos de transferência para ingresso na UFMG no 2o período letivo 
de 2023, no âmbito do PEC-G.

24 segunda-feira Início do período para requerimento de matrícula (1a fase) para o 2o período letivo de 2023, pelos estudantes 
de Graduação, exclusivamente no SiGA Mobile.

25 e 26 terça e
quarta-feira

Período para requerimento de matrícula (1a fase) para o 2o período letivo de 2023, pelos estudantes de Gradu-
ação, no Sistema Acadêmico de Graduação (SiGA) e no SiGA Mobile.

26 quarta-feira Data-limite para registro acadêmico e matrícula de estudantes de Pós-Graduação stricto sensu selecionados 
por meio de fluxo contínuo no ano de 2023, com ingresso no 1o período letivo de 2023.

28 sexta-feira Data-limite de matrícula on-line (regular e eletiva) para o 2o período letivo de 2023, pelos estudantes de Pós-
-Graduação stricto sensu, no Sistema de Matrícula da Pós-Graduação.

28 sexta-feira
Data-limite para solicitação on-line de abertura de vagas a serem oferecidas nos processos seletivos do 1o e 
do 2o períodos letivos de 2024, pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação stricto sensu, à Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação.

28 sexta-feira Data-limite para envio ao DRCA da documentação para registro acadêmico de estudantes de Pós-Graduação 
para o 2o período letivo de 2023, pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação.

AGOSTO Belo Horizonte: 21 dias letivos (sábados letivos: 12, 19 e 26)
Montes Claros: 22 dias letivos (sábados letivos: 12, 19 e 26)

1 terça-feira Início do período de protocolo de pedidos de ajustes e reformas curriculares, efetuadas pelos Colegiados de 
Cursos de Graduação, na Pró-Reitoria de Graduação.

2 a 4 quarta a
sexta-feira Encontro de orientação dos estudantes intercambistas.

2 quarta-feira Divulgação do resultado da 1a fase da matrícula para o 2o período letivo de 2023 para os estudantes veteranos 
de Graduação.

3 e 4 quinta e
sexta-feira

Acerto de matrícula (regular e eletiva) para o 2o período letivo de 2023, pelos estudantes de Pós-Graduação, 
nos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação stricto sensu.

4 sexta-feira Data-limite para a realização de matrícula para o 2o período letivo de 2023, pelos estudantes de Pós-Graduação 
lato sensu, nos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação.

5 sábado Aniversário de fundação da Escola de Arquitetura (1930).
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7 e 8 segunda e
terça-feira

Período para envio de requerimento de inclusão de novas atividades na matrícula (2a fase) do 2o período letivo 
de 2023, pelos estudantes de Graduação, no Sistema Acadêmico de Graduação (SiGA).

7 segunda-feira Data-limite para o lançamento de encargos didáticos para o 2o período letivo de 2023, pelos Colegiados de 
Cursos de Pós-Graduação, no Sistema Acadêmico de Pós-Graduação.

12 sábado INÍCIO DO 2o PERÍODO LETIVO DE 2023.

14 segunda-feira
Início do período para requerimento on-line de exame de comprovação de conhecimentos em atividades 
acadêmicas curriculares para o 2o período letivo de 2023, pelos estudantes de Graduação, nos Colegiados de 
Cursos de Graduação.

14 e 16 segunda e
quarta-feira Recepção aos calouros dos cursos de Graduação.

14 a 16 segunda a 
quarta-feira

Período para solicitação de matrícula (3a fase) em atividades de formação livre (núcleo geral) e formação 
transversal (núcleo complementar) para o 2o período letivo de 2023, pelos estudantes de Graduação, no Sis-
tema Acadêmico de Graduação (SiGA).

15 terça-feira Feriado municipal em Belo Horizonte: Assunção de Nossa Senhora.

16 quarta-feira Seminário Integração Docente.

19 sábado Divulgação do resultado da solicitação de matrícula (3a fase) em atividades de formação livre (núcleo geral) e 
formação transversal (núcleo complementar) para o 2o período letivo de 2023 pelos estudantes de Graduação.

21 segunda-feira Reformulação de matrícula dos ingressantes no 2o período letivo de 2023 do Concurso Vestibular 2023 - Habi-
lidades que solicitaram aproveitamento de estudos, nos Colegiados de Cursos de Graduação. 

21 segunda-feira
Data-limite para divulgação das vagas remanescentes de Graduação a serem ofertadas para mudança de turno 
e continuidade de estudos visando à obtenção de novo diploma ou habilitação para o primeiro período letivo 
de 2024, na página eletrônica do DRCA.

21 segunda-feira Requerimento de matrícula (4a fase) em atividades acadêmicas da Pós-Graduação (núcleo avançado) pelos 
estudantes de Graduação, para o 2o período letivo de 2023, nos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação.

21 segunda-feira Requerimento de matrícula em atividades acadêmicas curriculares de Graduação, pelos estudantes de Pós-
-Graduação, para o 2o período letivo de 2023, nas Unidades Acadêmicas responsáveis pela oferta das atividades.

21 segunda-feira Requerimento de matrícula isolada em atividades acadêmicas curriculares de Graduação e Pós-Graduação 
para o 2o período letivo de 2023.

23 quarta-feira Matrícula em atividades acadêmicas curriculares de Pós-Graduação, pelos estudantes de Graduação, para o 
2o período letivo de 2023, nas Unidades Acadêmicas responsáveis pela oferta das atividades.

23 quarta-feira Data-limite para registro acadêmico e matrícula de estudantes intercambistas de Graduação ingressantes no 
2o período letivo de 2023.

23 quarta-feira Matrícula dos estudantes de reopção nos Colegiados de Cursos de Graduação.

23 quarta-feira Matrícula em atividades acadêmicas curriculares de Graduação, pelos estudantes de Pós-Graduação, para o 
2o período letivo de 2023, nas Unidades Acadêmicas responsáveis pela oferta das atividades.

23 quarta-feira Matrícula dos estudantes de continuidade de estudos visando à obtenção de novo diploma ou habilitação no 
2o período letivo de 2023, nos Colegiados de Cursos de Graduação.

23 quarta-feira Data-limite para divulgação dos resultados dos requerimentos de matrícula isolada em atividades acadêmicas 
curriculares para o 2o período letivo de 2023.

23 a 25 quarta a sexta-feira Matrícula isolada em atividades acadêmicas curriculares de Graduação e Pós-Graduação para o 2o período 
letivo de 2023.

24 a 28 quinta a
segunda-feira

Período de inscrição no processo seletivo para mudança de turno para o 1o período letivo de 2024, pelos es-
tudantes de Graduação, nos Colegiados de Cursos de Graduação.

24 a 28 quinta a
segunda-feira

Período de inscrição no processo seletivo para continuidade de estudos visando à obtenção de novo diploma 
ou habilitação para início no 1o período letivo de 2024, no DRCA.

25 sexta-feira Data-limite para lançamento dos trabalhos finais dos estudantes que concluíram a Pós-Graduação no 1o perí-
odo letivo de 2023, pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação, no Sistema Acadêmico de Pós-Graduação.

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

31 quinta-feira Data-limite para lançamento dos acertos de matrícula da Pós-Graduação referentes ao 2o período letivo de 
2023, pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação, no Sistema Acadêmico de Pós-Graduação.

SETEMBRO Belo Horizonte: 24 dias letivos (sábados letivos: 2, 9, 16, 23 e 30)
Montes Claros: 24 dias letivos (sábados letivos: 2, 9, 16, 23 e 30)

1 sexta-feira Data-limite para a conferência dos estudantes concluintes do 1o período letivo de 2023, pelos Colegiados de 
Cursos de Graduação, no Sistema Acadêmico de Graduação (SiGA).

6 quarta-feira
Data-limite para divulgação e comunicação ao DRCA dos requerimentos de continuidade de estudos visando 
à obtenção de novo diploma ou habilitação deferidos para o 1o período letivo de 2024, pelos Colegiados de 
Cursos de Graduação.

6 quarta-feira
Data-limite para lançamento e comunicação ao DRCA da relação de estudantes de Graduação com mudança 
de turno deferida para o 1o período letivo de 2024, pelos Colegiados de Cursos de Graduação, no Sistema 
Acadêmico de Graduação (SiGA).
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7 quinta-feira Aniversário de fundação da UFMG (1927).

7 quinta-feira Feriado: Independência do Brasil.

8 sexta-feira Recesso Escolar.

8 sexta-feira
Data-limite para solicitação da oferta de atividades acadêmicas e da alocação de encargos didáticos para o 
1o período letivo de 2024, pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação, aos Departamentos Acadêmicos ou 
estruturas equivalentes.

11 segunda-feira Data-limite para requerimento de trancamento total de matrícula, sem justificativa, no 2o período letivo de 
2023 para os estudantes de Graduação.

11 segunda-feira
Término do período para requerimento on-line de exame de comprovação de conhecimentos em atividades 
acadêmicas curriculares para o 2o período letivo de 2023, pelos estudantes de Graduação, nos Colegiados de 
Cursos de Graduação.

11 segunda-feira Data-limite para análise e lançamento da mudança de percurso curricular (modalidade ou habilitação) dos es-
tudantes de Graduação, pelos Colegiados de Cursos de Graduação, no Sistema Acadêmico de Graduação (SiGA).

13 a 15 quarta a
sexta-feira 24a edição da UFMG Jovem.

15 sexta-feira Término do período de protocolo de pedidos de ajustes e reformas curriculares, efetuadas pelos Colegiados 
de Cursos de Graduação, na Pró-Reitoria de Graduação.

16 sábado
Data-limite para solicitação on-line de vagas e de reoferecimento de cursos para os processos seletivos do 1o 
e do 2o períodos letivos de 2024 e 2025 pelos Colegiados de Cursos/Comissões Coordenadoras de Cursos de 
Pós-Graduação lato sensu.

17 domingo Domingo no Campus Pampulha.

26 terça-feira Realização de atividades acadêmicas complementares no turno noturno, em substituição às aulas dos cursos 
de Graduação.

OUTUBRO Belo Horizonte: 23 dias letivos (sábados letivos: 7, 14 e 21) 
Montes Claros: 23 dias letivos (sábados letivos: 7, 14 e 21)

2 e 3 segunda e
terça-feira

Apresentação de trabalhos da Semana do Conhecimento da UFMG nas Unidades Acadêmicas. Não devem 
ocorrer atividades avaliativas nestas datas.

9 segunda-feira Data-limite para divulgação das vagas remanescentes de Graduação a serem ofertadas para transferência e 
obtenção de novo título no 1o período letivo de 2024, na página eletrônica do DRCA.

10 terça-feira Data-limite para requerimento de trancamento parcial de matrícula em atividades acadêmicas da Pós-
-Graduação.

10 terça-feira Data-limite para requerimento de trancamento parcial de matrícula, com ou sem justificativa, em atividades 
acadêmicas curriculares da Graduação.

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

12 quinta-feira Feriado: Nossa Senhora Aparecida.

13 sexta-feira Recesso Escolar.

13 sexta-feira
Data-limite para envio da oferta de atividades acadêmicas e da alocação de encargos didáticos do 1o período 
letivo de 2024, pelos Departamentos Acadêmicos ou estruturas equivalentes, aos Colegiados de Cursos de 
Pós-Graduação.

16 a 20 segunda a sexta-feira Período para inscrição à colação de grau pelos prováveis estudantes concluintes de Graduação do 2o período 
letivo de 2023, nas Unidades Acadêmicas.

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

23 a 27 segunda a
sexta-feira Semana do Conhecimento da UFMG. Não devem ocorrer atividades avaliativas nos dias 25 a 27.

28 sábado Recesso Escolar: Dia do Servidor Público e comemoração do Dia do Professor.

31 terça-feira Início do período para lançamento da oferta de atividades acadêmicas para o 1o período letivo de 2024, pelos 
Colegiados de Cursos de Pós-Graduação stricto sensu e lato sensu, no Sistema Acadêmico de Pós-Graduação.

NOVEMBRO Belo Horizonte: 23 dias letivos (sábados letivos: 4, 11, 18 e 25) 
Montes Claros: 22 dias letivos (sábados letivos: 4, 11, 18 e 25)

2 quinta-feira Feriado: Finados.

6 a 8 segunda a
quarta-feira

Período para solicitação de mudança de percurso curricular (modalidade ou habilitação) para o 1o período 
letivo de 2024, pelos estudantes de Graduação, nos Colegiados de Cursos de Graduação.

10 sexta-feira Data-limite para requerimento de aproveitamento de estudos, pelos estudantes de Graduação, nos Colegiados 
de Cursos de Graduação.

10 a 14 sexta a
terça-feira

Período para reformulação dos planos de estudos e para a inclusão de atividades acadêmicas de Formação 
Complementar Aberta (núcleo complementar) para o 1o período letivo de 2024, pelos estudantes de Graduação, 
no Sistema Acadêmico de Graduação (SiGA).

15 quarta-feira Feriado: Proclamação da República.
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17 sexta-feira Término do período para lançamento da oferta de atividades acadêmicas para o 1o período letivo de 2024, pelos 
Colegiados de Cursos de Pós-Graduação stricto sensu e lato sensu, no Sistema Acadêmico de Pós-Graduação.

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

27 segunda-feira Realização de atividades acadêmicas complementares no turno noturno, em substituição às aulas dos cursos 
de Graduação.

29 quarta-feira Data-limite para lançamento do calendário para realização da matrícula on-line para o 1o período letivo de 
2024, pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação stricto sensu, no Sistema de Matrícula da Pós-Graduação.

DEZEMBRO Belo Horizonte: 13 dias letivos (sábados letivos: 2, 9 e 16)
Montes Claros: 14 dias letivos (sábados letivos: 2, 9 e 16)

1 sexta-feira Início do período para registro acadêmico dos candidatos classificados nos processos seletivos de Pós-Gra-
duação, para o 1o período letivo de 2024, nos cursos de Pós-Graduação.

1 sexta-feira Início do período de matrícula (regular e eletiva) on-line para o 1o período letivo de 2024, pelos estudantes de 
Pós-Graduação stricto sensu, no Sistema de Matrícula de Pós-Graduação. 

1 sexta-feira Início do período de matrícula para o 1o período letivo de 2024, pelos estudantes de Pós-Graduação lato sensu, 
nos Colegiados de Cursos.

8 sexta-feira Feriado municipal em Belo Horizonte: Imaculada Conceição. 

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

11 segunda-feira Início do período para requerimento de matrícula antecipada em atividades a serem ofertadas entre o 2o 
período letivo de 2023 e o 1o período letivo de 2024, nos Colegiados de Cursos de Graduação.

16 sábado
Data-limite para requerimento de trancamento total de matrícula, com justificativa, conforme determinações 
do art. 96 da Resolução Complementar no 01/2018 do CEPE, no 2o período letivo de 2023, para os estudantes 
de Graduação.

16 sábado Data-limite para requerimento de trancamento total de matrícula no 2o período letivo de 2023, pelos estu-
dantes de Pós-Graduação.

16 sábado Data-limite para registro acadêmico e matrícula de estudantes de Pós-Graduação stricto sensu selecionados 
por meio de fluxo contínuo no ano de 2023, com ingresso no 2o período letivo de 2023.

16 sábado Data-limite para fechamento dos resultados finais do 2o período letivo de 2023 em atividades acadêmicas de 
Graduação, pelos docentes, no Sistema Diário de Classe Eletrônico. 

16 sábado ÚLTIMO DIA LETIVO DO 2o PERÍODO DE 2023.

19 terça-feira Data-limite para fechamento dos resultados de exames especiais do 2o período letivo de 2023, pelos docentes, 
em atividades acadêmicas de Graduação, no Sistema Diário de Classe Eletrônico.

19 terça-feira Data-limite para fechamento dos resultados finais do 2o período letivo de 2023 em atividades acadêmicas de 
Pós-Graduação, pelos docentes, no Sistema Diário de Classe Eletrônico.

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

22 sexta-feira
Data-limite para a conferência dos estudantes concluintes do 2o período letivo de 2023 em continuidade de 
estudos, visando à obtenção de novo diploma ou habilitação no 1o período letivo de 2024, pelos Colegiados 
de Cursos de Graduação, no Sistema Acadêmico de Graduação (SiGA). 

25 segunda-feira Feriado: Natal.

2024
JANEIRO

1 segunda-feira Feriado: Confraternização Universal.

8 segunda-feira Data-limite de matrícula on-line (regular e eletiva) para o 1o período letivo de 2024, pelos estudantes de Pós-
-Graduação stricto sensu, no Sistema de Matrícula da Pós-Graduação.

10 a 12 quarta a
sexta-feira

Requerimento de transferência para a UFMG para ingresso no 1o período letivo de 2024, por alunos do PEC-
-G, junto ao DRCA.

12 sexta-feira
Data-limite para a efetivação da matrícula (regular e eletiva) em atividades acadêmicas curriculares de pós-
-graduação stricto sensu para o 1o período letivo de 2024, pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação, no 
Sistema de Matrícula da Pós-Graduação.

26 sexta-feira Término do período para requerimento de matrícula antecipada em atividades a serem ofertadas entre o 2o 
período letivo de 2023 e o 1o período letivo de 2024, nos Colegiados de Cursos de Graduação.

30 terça-feira Início do período para requerimento de matrícula (1a fase) para o 1o período letivo de 2024, pelos estudantes 
veteranos de Graduação, exclusivamente no SiGA Mobile.

31 quarta-feira Início do período para requerimento de matrícula (1a fase) para o 1o período letivo de 2024, pelos estudantes 
de Graduação, no Sistema Acadêmico de Graduação (SiGA) e no SiGA Mobile.

31 quarta-feira Data-limite para envio ao DRCA da documentação para registro acadêmico de estudantes de Pós-Graduação 
para o 1o período letivo de 2024, pelos Colegiados de Cursos de Pós-Graduação.


