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RESOLUÇÃO Nº 08/2020 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, órgão máximo de 
deliberação no plano didático-científico da Universidade Federal de Viçosa, em sua 
568ª reunião, realizada em 29/7/2020, considerando o que consta do Processo nº 
23114.906422/2020-61, resolve 

aprovar o calendário escolar da graduação do campus de Viçosa para o ano de 
2020, para o denominado Período Especial Remoto (PER), conforme anexo desta 
resolução. 

  Publique-se e cumpra-se.  

           Viçosa, 31 de julho de 2020. 

                                                             DEMETRIUS DAVID DA SILVA  
Presidente do CEPE 

 

 



 
ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 08/2020/CEPE 

CALENDÁRIO ESCOLAR DA GRADUAÇÃO 2020-CAMPUS DE VIÇOSA 
 

PERÍODO ESPECIAL REMOTO (PER)  
 
 

AGOSTO 
 
14 – Colação de Grau. 
 
14 – Último dia para as Diretorias dos Centros de Ciências encaminharem a relação 
de disciplinas que serão oferecidas no PER. 
 
17 – Último dia para abertura de processos acadêmicos relativos às solicitações de 
estudantes (quebra de pré-requisito, cursar em correquisitos), via email: 
res.sat@ufv.br, visando matrícula no PER.  
 
21 a 29 – Período de matrícula, via SAPIENS, de acordo com as etapas estabelecidas 
pelo art. 5º da Resolução 7 do CEPE. 
 
31 – Início das aulas. 
 
31/08 a 11/09 – Período de acerto de matrícula (Inclusão e exclusão de disciplinas) 
pelos estudantes, via SAPIENS. 
 
31 – Início do período para abertura de processo acadêmico, via email: 
res.sat@ufv.br, relativo à solicitação de estudante da UFV para participar de 
mobilidade acadêmica (Intercampi ou Nacional) no próximo período letivo. 
 
31 – Último dia para abertura de processo acadêmico, via email: res.sat@ufv.br, 
relativo à solicitação de Exame de Suficiência, para o período letivo corrente. 

 
 

SETEMBRO 
 
07 – Independência do Brasil (Feriado). 
 
11 – Término do período de inclusão e exclusão de disciplinas pelos estudantes, via 
SAPIENS. 
 



11 – Matrícula em disciplinas facultativas, via SAPIENS, das 8h às 23h 59min. 
 
25 – Último dia para aplicação dos Exames de Suficiência, de acordo com o Artigo 6º 
da Resolução 01/2011/CEPE. 
 
29 – Último dia para entrada, via email: res.sat@ufv.br, de solicitações de estudantes 
da UFV, para participar de mobilidade acadêmica (Intercampi ou Nacional) no 
próximo período letivo. 
 
30 – Feriado Municipal – Dia da Cidade. 
 
 

OUTUBRO 
 
05 a 16 – Período de cancelamento de matrícula em disciplinas. 
 
12 – Nossa Senhora Aparecida (Feriado). 
 
13 a 16 – Período para confirmação de dados pessoais, dos possíveis formandos do 
presente período letivo, via SAPIENS. 
 
14 – Último dia para que as Diretorias dos Centros de Ciências enviem à Diretoria de 
Registro Escolar os resultados dos Exames de Suficiência. 
 
16 – Último dia para as Câmaras de Ensino deliberarem sobre as solicitações de 
mobilidade acadêmica (Intercampi ou Nacional). 
 
19 a 24 – Recesso Escolar - Simpósio de Integração Acadêmica (SIA/UFV).  
 
23 – Último dia para os estudantes, cujos pedidos de mobilidade acadêmica 
(Intercampi ou Nacional) foram aprovados, enviarem documentação à Pró-Reitoria 
de Ensino (pre@ufv.br), para ser encaminhada à Instituição de destino. 
 
28 – Dia do Servidor Público (Feriado). 
 
 

NOVEMBRO 
 
02 – Finados (Feriado). 
 
13 – Último dia para abertura de processo acadêmico, via email:res.sat@ufv.br, 

mailto:pre@ufv.br


relativo aos pedidos de reativação de matrícula pelos graduados na UFV, campus 
Viçosa, em cursos que possuem modalidades e/ou habilitações para formação 
complementar, para os campi da UFV. 
 

 
DEZEMBRO 

 
15 – Término das aulas. 
 
17 a 19 – Exames Finais 
 
21 – Último dia para abertura de processos acadêmicos relativos às solicitações de 
estudantes (quebra de pré-requisito, cursar em correquisitos), via email: 
res.sat@ufv.br, visando matrícula no próximo período letivo. 
 
25 – Natal (Feriado) 
 
28 – Último dia para que os departamentos façam o lançamento de notas e 
conceitos do presente período letivo, via SAPIENS. 
 
 

DIAS LETIVOS  
 

AGOSTO 01 
SETEMBRO 23 
OUTUBRO 20 
NOVEMBRO 24 
DEZEMBRO 13 
TOTAL 81 
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