DATAS IMPORTANTES
1

Confraternização Universal

Data limite para divulgação dos resultados preliminares dos
8 Processos Seletivos para ingresso no primeiro semestre de
2019
Data limite para a divulgação da homologação dos resultados
14 dos processos seletivos para ingresso no primeiro semestre
de 2019
15

Data limite para inclusão de ingressantes do primeiro
semestre no SRA-PG

15

Data limite para lançamento de disciplinas do primeiro
semestre no SRA-PG

15

Data limite para lançamento de notas referentes ao segundo
semestre de 2018 no SRA-PG

25

Início do período de matrícula em disciplinas ou Tarefa
Especial - elaboração de tese e dissertação

1

Término do período de matrícula em disciplinas e Tarefa
Especial - elaboração de tese e dissertação

5 Feriado: Carnaval
6 Feriado: Dia de Cinzas
7 Início do período de matrícula em disciplinas isoladas
8
18 dias letivos: 3S 3T 3Q 3Q 3S

Último dia para envio do Coleta Capes para homologação da
PROPP

8 Término do período de matrícula em disciplinas isoladas
11 Início das aulas do 1º Semestre letivo

15 Data limite para homologação do Coleta CAPES pela PROPP
20

Último dia para solicitação de auxílio para participação em
eventos que ocorrerão entre 15 de abril e 14 de julho de 2019

4 Reunião ordinária da Câmara de Pós-Graduação
4 Aniversário da Escola de Farmácia (180 anos)
12 Término do período de trancamento de disciplinas
12 Término do período de trancamento de período
18 Recesso Acadêmico
20 dias letivos: 5S 5T 4Q 3Q 3S

19 Sexta-feira Santa
19 Feriado: Paixão de Cristo
20 Recesso acadêmico
21 Feriado: Tiradentes
21 Páscoa
29

Aniversário de João Monlevade (Recesso em João
Monlevade)

1 Dia do Trabalhador
Prazo final para envio dos editais de processos seletivos para
6 avaliação da PROPP para ingresso no segundo semestre de
2019
18 Último dia para envio de proposta de novos cursos à PROPP
20

Data limite para início de divulgação de editais dos processos
seletivos

22 dias letivos: 4S 4T 4Q 5Q 5S

18 Reunião ordinária da Câmara de Pós-Graduação
Último dia para solicitação de auxílio para participação de
19 eventos que ocorrerão entre 15 de julho e 14 de outubro de
2019
20 Feriado: Dia de Corpus Christi

18 dias letivos: 4S 4T 4Q 3Q 3S

21
e Recesso acadêmico
22

28

Último dia para homologação de propostas de novos cursos
(APCN) pela PROPP

8 Aniversário de Ouro Preto (Recesso em Ouro Preto)
13 Término das aulas do primeiro semestre letivo de 2019
16 Aniversário de Mariana (Recesso em Mariana)
16 Aniversário do ICEB (37 anos)

10 dias letivos: 2S 2T 2Q 2Q 2S

19

Prazo final para lançamento de notas do 1º semestre letivo
no SRA-PG pelos docentes

19

Data limite para cadastro de disciplinas do segundo semestre
no SRA-PG

22

Início do período de requerimento de matrícula em disciplinas
isoladas

22

Início do período de matrículas em disciplinas e Tarefa
Especial - elaboração de tese e dissertação

23

Término do período de requerimento de matrícula em
disciplinas isoladas

Data limite para divulgação dos resultados preliminares dos
26 Processos Seletivos para ingresso no segundo semestre de
2019

2

Data limite para inclusão de ingressantes do segundo
semestre no SRA-PG

Data limite para a divulgação da homologação dos resultados
2 dos processos seletivos para ingresso no segundo semestre
de 2019
10

15 dias letivos: 3S 3T 3Q 3Q 3S

Término do período de matrícula em disciplinas e Tarefa
Especial - elaboração de tese e dissertação

10 Término do período de matrícula em disciplinas isoladas
12 Início das aulas do 2º Semestre letivo
12

Último dia para envio de proposta de mudança de Área
Básica/Área de Avaliação/Modalidade à PROPP

19 Aniversário do ICSA (11 anos)
21 Aniversário da UFOP (50 anos)

12 Reunião ordinária da Câmara de Pós-Graduação
13 Término do período de trancamento de disciplinas
13 Término do período de trancamento de período
Último dia para solicitação de auxílio para participação de
20 eventos que ocorrerão entre 15 de outubro de 2018 e 14 de
janeiro de 2019
21 dias letivos: 5S 4T 4Q 4Q 4S

22 Aniversário do ICEA (17 anos)
Prazo final para envio dos editais de processos seletivos para
27 avaliação da PROPP para ingresso no primeiro semestre de
2020

12 Aniversário da Escola de Minas (143 anos)
12 Feriado: Dia de Nossa Senhora Aparecida
15

Início do período de divulgação dos editais dos processos
seletivos para ingresso no primeiro semestre de 2020

21 Aniversário da EDTM (6 anos)
28 Dia do Servidor Público
23 dias letivos: 4S 5T 5Q 5Q 4S

5-7 XI Encontro de Saberes e IV Mostra da Pós-Graduação
9 Aniversário do ICHS (40 anos)
15 Feriado: Proclamação da República
16 Recesso acadêmico
21 Reunião ordinária da Câmara de Pós-Graduação
20 dias letivos: 4S 4T 4Q 4Q 4S

Último dia para solicitação de auxílio para participação de
6 eventos que ocorrerão entre 15 de janeiro e 14 de abril de
2019
13 Aniversário da ENUT (25 anos)
14 Término das aulas do segundo semestre letivo
21 Data limite para cadastro de disciplinas de verão 2020
10 dias letivos: 2S 2T 2Q 2Q 2S

21 Aniversário da Escola de Medicina (7 anos)

Previsão de datas para o ano de 2020

21 de Fevereiro - Data limite para divulgação dos resultados preliminares dos Processos
Seletivos para ingresso no primeiro semestre de 2020
21 de Fevereiro - Prazo final para lançamento de notas do 2º semestre letivo de 2019 no SRAPG
4 de Março - Data limite para a divulgação da homologação dos resultados dos processos
seletivos para ingresso no primeiro semestre de 2020

