
Atividade Data
Matricula

início da elaboração da proposta de matrícula pelo discente 02/mar
limite da elaboração da proposta de matrícula pelo discente 21/mar
limite para revisão da proposta de matrícula pelo orientador 22/mar
 limite para revisão da proposta de matrícula pelo discente 23/mar
limite para conclusão da proposta de matrícula pelo orientador 24/mar
limite para efetivação da matrícula pela secretaria 26/mar
Matrícula de Calouros (mestrado)
Matrícula de Calouros (Doutorado) (a definir)
Acerto de Matrícula (exclusão de disciplinas efetivadas) (a definir)
Acerto de Matrícula (inclusão de disciplinas inseridas)

Aproveitamento de créditos
Submissão de pedidos (início) 15/mar
Submissão de pedidos (encerramento) 25/mar
Limite da avaliação pelo Colegiado 30/ago
Lançamento pela Secretaria 30/set

Oferta de disciplinas (período subsequente)
Início do período de oferta pelo docente 08/fev
limite do período de oferta pelo docente 15/fev
Limite para cadastramento de disciplina pela secretaria 22/fev
Limite para divulgação das disciplinas disponíveis pela secretaria 01/mar
Atribuição de Carga horária docente pela secretaria 22/fev

Matrícula
início da elaboração da proposta de matrícula pelo discente 31/ago
limite da elaboração da proposta de matrícula pelo discente 26/set
limite para revisão da proposta de matrícula pelo orientador 27/set
 limite para revisão da proposta de matrícula pelo discente 28/set
limite para conclusão da proposta de matrícula pelo orientador 29/set
limite para efetivação da matrícula pela secretaria 30/set
Matrícula de Calouros (mestrado) (a definir)
Matrícula de Calouros (Doutorado) (a definir)
Acerto de Matrícula (exclusão de disciplinas efetivadas) 13/out
Acerto de Matrícula (inclusão de disciplinas inseridas) 14/out

Aproveitamento de créditos
Submissão de pedidos (início) 13/out
Submissão de pedidos (encerramento) 23/out
Limite da avaliação pelo Colegiado 25/jan
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Lançamento pela Secretaria 25/fev

Oferta de disciplinas (período subsequente)
Início do período de oferta pelo docente 25/jul
limite do período de oferta pelo docente 20/ago
Limite para cadastramento de disciplina pela secretaria 25/ago
Limite para divulgação das disciplinas disponíveis pela secretaria 30/ago
Atribuição de Carga horária docente pela secretaria 29/ago

Restrição de atendimento da secretaria                               
(atendimento apenas para demandas da UFMG)

Processos Seletivos (início) 08/mar
Processos Seletivos (término) 02/abr
Processos Seletivos (início) - 2a Seleção (a definir)
Processos Seletivos (término) -  - 2a Seleção (a definir)

Recessos da secretaria                              
Carnaval 15 a 17/02/2021
Semana Santa 01 e 02 /04/2021
Tiradentes 21/abr
Corpus Christi (início) 03 e 04/06/2021
Independencia 06 e 07/09/2021
Nossa Senhora Aparecida 11 e 12/10/2021
Finados 01 e 02 /11/2021
Proclamação da República 15/nov
Imaculada Conceição 08/dez
Recesso de fim de ano 20/12 a 03/01/2022
Carnaval 28 a 02/02
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