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RESOLUÇÃO 05/2013 
 

Aprova Calendário Escolar. 
 
 O COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DO CURSO MÉDICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições estatutárias e Regimentais, resolve: 

 Art. 1o Aprovar o seguinte Calendário Escolar para o Curso Médico da UFMG para o 1º semestre 
de 2014: 

 
DEZEMBRO 2013 

15 a 20 Domingo a 

sexta-feira 

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA PARA O 1º PERÍODO LETIVO DE 
2014 E PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE 
DISCIPLINAS, ON LINE, PELOS ALUNOS VETERANOS DE 
GRADUAÇÃO (2º AO 12º PERÍODOS) 

16 Segunda-feira Divulgação dos resultados de requerimentos de tratamento especial pelo 

Centro de Graduação 

16 Segunda-feira Data-limite para fechamento dos resultados de exames especiais do 
2º período letivo de 2013, no Sistema Diário Eletrônico on-line, pelos 
docentes 

20 Sexta-feira INTERNATOS (10º AO 12º PERÍODOS): ENCERRAMENTO DO 1º 
SEMESTRE LETIVO DE 2013 

21 a 05/01/14 Sábado a 

Domingo 

FÉRIAS COLETIVAS PARA ALUNOS DOS INTERNATOS  

25 Quarta-feira Feriado: Natal 

31 Terça-feira Divulgação do resultado da matrícula para o 1º período de 2014 dos 

alunos veteranos de graduação 

JANEIRO 2014 

1  Terça-feira Confraternização Universal  

6 e 7 Segunda e 

terça-feira 

Disciplinas optativas: sorteio das disciplinas optativas, tópicos e estágio 

curricular 

6 Segunda-feira INTERNATOS (10º ao 12º períodos): início do 1º semestre letivo de 2014 

6 e 7 Segunda e 

Terça-feira 

Refugiados políticos: Protocolo de requerimentos de ingresso de para 

entrada no 1o semestre letivo de 2014 – Resolução CEPE no 03/2004, 

DRCA. 

6 a 10 Segunda a 

sexta-feira 

ALUNOS MATRICULADOS NO 10º PERÍODO: período para recebimento 

dos comprovantes das Atividades Complementares Geradoras de crédito  

13 a 15 Segunda a 

sexta-feira 

Período de realização da 2a etapa do Concurso Vestibular 2014 - 

Habilidades Específicas e provas para os cursos de habilidades 

específicas do Processo Seletivo de Transferência e Obtenção Novo Título 
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2014. 

14 a 23 Terça a quinta-

feira 

Acerto de matrícula: Requerimento para inclusão de novas atividades em 

turmas com vagas no sistema SIGA. 
Para os casos de exclusão de disciplinas ou outras pendências, o Cegrad 

receberá a solicitação de acerto de matrícula pelo email 

acertosdematricula@gmail.com 

20 Segunda-feira Refugiados políticos: data-limite para envio ao DRCA dos processos 

para ingresso no 1o semestre letivo de 2014 

20 a 31 Segunda a 

sexta-feira 

Registro acadêmico e matrícula dos alunos do PEC-G ingressantes no 1º 

semestre de 2014 

21 Terça -feira Início do período de inscrição ao Exame de Proficiência em Língua 

Estrangeira ministrado pelo CENEX/FALE para os candidatos aos 

Programas de Intercâmbio Internacional da Diretoria de Relações 

Internacionais – DRI, conforme datas previstas no Edital FALE /CENEX. 

27 a 31 Segunda a 

sexta-feira 

Acertos de matrícula: período para a análise e processamento dos 

requerimentos de acertos de matrícula, para o 1º período letivo de 2014, 

dos alunos veteranos de graduação, e adequação de vagas para 

atividades de Formação Livre, pelos Colegiados de Cursos 

 A definir pelo 

Edital SISU 

1º/2014 

Registro Acadêmico e Matrícula dos classificados na primeira 
chamada do SISU/UFMG 1º/2014, para ingresso no 1º período letivo 
de 2014, conforme escala e instruções divulgadas pelo DRCA. 

 A definir pelo 

Edital SISU 

1º/2014 

Dispensa de disciplinas: Requerimento aos Colegiados de Cursos de 

Graduação, pelos classificados nas 1ª e 2ª chamadas do SISU/UFMG 

1º/2014, de dispensa de atividades acadêmicas. 

FEVEREIRO  2014 

1 a 3 Sábado a 

segunda-feira 

Período para solicitação online, no Sistema Acadêmico de Graduação-

Siga, pelos alunos veteranos de graduação, de matrícula em atividades de 

Formação Livre para o 1º Período de 2014. 

3 Segunda-feira INICIO DO 1º PERÍODO LETIVO DE 2014 (1º ao 9º período) 

3 Segunda-feira 5º AO 9º PERÍODO: AULA INAUGURAL 

3 Segunda-feira Seminário de apresentação do novo currículo 

3 Segunda-feira Aulas inaugurais 

3 e 4 Segunda e 

terça-feira 

Recepção aos Calouros - Reitoria 

5 a 7 Quarta a sexta- Recepção de Calouros na Faculdade de Medicina. 
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feira  

5 Quarta-feira Dispensa de disciplinas dos classificados no Processo Seletivo para 

Transferência e Obtenção de Novo Título: data-limite para divulgação dos 

resultados. 

5 Quarta-feira Divulgação do resultado da solicitação de alunos veteranos de graduação 

de matrícula em atividades de Formação Livre, para o 1º período letivo de 

 2014. 

6 Quinta-feira 

Dispensa de disciplinas: Data-limite para a divulgação dos resultados de 

dispensa de disciplinas aos classificados no Concurso Vestibular 2014 - 

Habilidades Específicas e no SISU/UFMG 1º/2014 - ingressantes no 1º 

período letivo de 2014. 

6 quinta-feira 

Término do período de inscrição ao Exame de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras realizado pelo CENEX/FALE, para os candidatos aos 

Programas de Intercâmbio Internacional, da Diretoria de Relações 

Internacionais-DRI, conforme as datas previstas no Edital FALE/CENEX. 

6 quinta-feira 
Data-limite para registro acadêmico e matrícula de alunos intercambistas 

de graduação, ingressantes no 1º período letivo de 2014. 

7 Sexta-feira INTERNATOS: Data limite para trancamentos parciais de matrícula em 

disciplinas trimestrais (1º. Trimestre) 

7 sexta-feira Processo Seletivo de Transferência e Obtenção de Novo Título: 
matrícula em disciplinas nos Colegiados de Curso de Graduação, pelos 

classificados no processo seletivo de Transferência e Obtenção de Novo 

Título 2014 para o 1º período letivo de 2014. 

7 sexta-feira 

Reformulação de matrícula dos ingressantes do 1º período letivo do 

Concurso Vestibular 2014 - Habilidades Específicas - e no SISU/UFMG 

1º/2014, que solicitaram dispensas de disciplinas aos Colegiados de 

Cursos. 

7 sexta-feira 

Divulgação (no endereço eletrônico www.ufmg.br/dri), pela Diretoria de 

Relações Internacionais-DRI, do Edital do processo seletivo do programa 

MINASMUNDI, para intercâmbio internacional de graduação para 2014. 

10 segunda-feira 

Requerimento de matrícula em disciplinas de graduação, pelos alunos de 

pós-graduação, na Unidade Acadêmica responsável pela oferta da 

disciplina.  

10 segunda-feira 

Exames de Comprovação de Conhecimentos: protocolo de 

requerimento no Centro de Graduação – Resolução CEPE nº 02/2007 de 

10 de maio de 2007 

11 terça-feira 
Matrícula presencial em disciplina de graduação, pelos alunos de pós-

graduação, na Unidade Acadêmica responsável pela oferta da disciplina. 
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12 quarta-feira 
Disciplina isolada: Protocolo de requerimento de matrícula em disciplina 

isolada de Graduação do Curso Médico 

13 quinta-feira 
Disciplina isolada: Divulgação dos resultados dos requerimentos de 

matrícula em disciplinas isoladas de Graduação do Curso Médico 

14 sexta-feira Disciplina isolada: Matrícula em disciplina isolada  

19 Quarta-feira Oficina de capacitação docente I: Avaliação 

21 Sexta-feira Reformulação da Matrícula: Data-limite para verificação de 

irregularidades de matrícula do 1º semestre letivo de 2014 – Item 62 das 

Normas Gerais do Ensino de Graduação 

25 a 28 
terça a     sexta-

feira 

Período de realização do Exame de Proficiência em Línguas Estrangeiras, 

realizado pelo CENEX/FALE, para os candidatos aos Programas de 

Intercâmbio Internacional da Diretoria de Relações Internacionais-DRI, 

conforme as datas previstas no Edital FALE/CENEX. 

28 sexta-feira Início do 8º Festival de Verão da UFMG 

MARÇO  2014 

1 Sábado  Recesso Escolar 

3 Segunda-feira Recesso Escolar 

4 Terça-feira Carnaval 

5 Quarta-feira  Cinzas 

5 Quarta-feira Aniversário de fundação da Faculdade de Medicina (1911) 

6 a 14 Quinta a sexta-

feira 

INTERNATO FORA DA UFMG: período de inscrição para cursar Internato 

fora da UFMG, na sala 057 (ver normas para estágios internacionais no 

site do CEGRAD).  

11 terça-feira 

Divulgação do resultado do Exame de Proficiência em Línguas 

Estrangeiras, realizado pelo CENEX/FALE, para os candidatos aos 

Programas de Intercâmbio Internacional da Diretoria de Relações 

Internacionais-DRI 

17 segunda-feira 
Trancamento Parcial: Data-limite para requerimento de trancamento 

parcial de matrícula em disciplinas semestrais. 

18 a 21 Terça a sexta-

feira 

ALUNOS MATRICULADOS NO 2º ao 4º PERÍODO – Protocolo de 

requerimento para Formação Complementar para (Versão Curricular 2009-

1) 

19 Quarta-feira Oficina de capacitação docente II: Construção de itens de múltipla 
escolha 

25 terça-feira 

Data-limite para análise e lançamento, no Sistema Acadêmico de 

Graduação-Siga, pelos Colegiados de Cursos de Graduação, da mudança 
de percurso curricular dos alunos de graduação 

24 a 28 Segunda a Avaliação dos Internatos: AVALIAÇÃO ESCRITA + OSCE 
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sexta-feira 

28 sexta-feira INTERNATOS (10O ao 12o p): término do primeiro trimestre 

31 segunda-feira 

Início do período para inscrição no Portal Minha UFMG ao processo 

seletivo do Programa MINASMUNDI, para intercâmbio internacional de 

graduação para 2014. 

31 segunda-feira INTERNATOS (10O ao 12o p): início do segundo trimestre 

ABRIL  2014  

4 sexta-feira 

Término do período para inscrição no Portal Minha UFMG ao processo 

seletivo do Programa MINASMUNDI, para intercâmbio internacional de 

graduação para 2014. 

7 segunda-feira 

Data-limite para envio ao DRCA, pelos Colegiados de Cursos de 

Graduação, dos processos deferidos de reinclusão administrativa de 

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

11 sexta-feira 

Oferta de disciplinas: data-limite para previsão, no Sistema Acadêmico 

de Graduação-Siga, pelos Departamentos Acadêmicos ou estruturas 

equivalentes, de oferta para 2º período letivo de 2014 

15 terça-feira 

Divulgação, pela Diretoria de Relações Internacionais-DRI (no endereço 

eletrônico www.ufmg.br/dri), dos aprovados na 1ª etapa do processo 

seletivo do Programa MINASMUNDI, de intercâmbio internacional de 

graduação para 2014. 

17 Quinta-feira Recesso Escolar 

18 Sexta-feira Feriado: Paixão de Cristo 

19 Sábado Recesso Escolar 

21 Segunda-feira Tiradentes 

22 a 30 
terça a quarta-

feira 

Reformulação dos planos de estudos: período para reformulação, no 

Sistema Acadêmico de Graduação-Siga, pelos alunos de graduação, dos 

Planos de Estudos e para a inclusão de atividades de Formação 

Complementar Aberta, para o 2º período letivo de 2014. 

22 terça-feira 

Aprovação dos planos de estudos: início do período para a aprovação, 

no Sistema Acadêmico de Graduação-Siga, pelos Colegiados de Cursos 

de Graduação, dos Planos de Estudos dos alunos de graduação para o 2º 

período letivo de 2014.  

22 terça-feira 

Reopção e Rematrícula: data-limite para divulgação (no endereço 

eletrônico www.ufmg.br/drca), pelo DRCA, das vagas remanescentes de 

graduação, para oferta através dos procedimentos de Reopção e 

Rematrícula, referentes ao 1º período letivo de 2014. 
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29 e 30 
terça e    quarta-

feira 

Reopção e Rematrícula: período para requerimento presencial no DRCA 

de Reopção e Rematrícula. 

30 quarta-feira 
Requerimento ao DRCA, pelos estudantes do convênio PEC-G, de 

transferência para a UFMG. 

MAIO  2014 

1 quinta-feira Feriado: Dia do Trabalho 

2 Sexta-feira Recesso Escolar 

3 sábado Recesso Escolar 

5 segunda-feira 

Aprovação dos planos de estudos: término para aprovação, no Sistema 

Acadêmico de Graduação-Siga, pelos Colegiados de Cursos de 

Graduação, dos Planos de Estudos dos alunos de graduação, para o 2º 

período letivo de 2014. 

5 segunda-feira 

Oferta de atividades acadêmicas: data-limite para aprovação, no 

Sistema Acadêmico de Graduação-Siga, pelos Departamentos 

Acadêmicos ou estruturas equivalentes, da oferta de atividades 

acadêmicas de graduação e da alocação de encargos didáticos do 2º 

período letivo de 2014. 

5 segunda-feira 
Data limite para trancamentos parciais de matrícula em disciplinas 
trimestrais (2º. Trimestre) 

5 e 6 
segunda e 

terça-feira 

Período para requerimento de refugiados políticos, para ingresso no 2º 

período letivo de 2014 (Resolução CEPE nº 03/2004). 

5 a 9 
segunda a 

sexta-feira 

Semana de atividades equivalentes 

5 a 9 
segunda a 

sexta-feira 

Período para realização, pela Comissão Examinadora e pela DRI, da 2ª 

etapa do processo seletivo do Programa MINASMUNDI: arguições orais 

dos candidatos selecionados na 1ª etapa. 

7 e 8 
quarta e quinta-

feira 

Registro acadêmico e matrícula: período para registro acadêmico e 

matrícula dos classificados para o 2º período letivo de 2014, no Concurso 

Vestibular 2014 - Habilidades Específicas, conforme escala e instruções 

divulgadas pelo DRCA, no endereço eletrônico www.ufmg.br/drca. 

7 e 8 quarta e quinta-
feira 

Dispensa de disciplinas: período para requerimento, nos Colegiados de 

Cursos de Graduação, de dispensa de disciplinas de candidatos 

classificados no Concurso Vestibular 2014 - Habilidades Específicas, para 

o 2º período letivo de 2014. 

23 sexta-feira 

Oferta de atividades acadêmicas: data-limite para solicitação aos 

Departamentos Acadêmicos ou estruturas equivalentes, no Sistema 

Acadêmico de Graduação-Siga, pelos Colegiados de Cursos de 

Graduação, de oferta de atividades acadêmicas para o 2º período de 

2014. 
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23 sexta-feira 

Dispensa de disciplinas: data-limite para a divulgação dos resultados de 

dispensa de disciplinas dos classificados no Concurso Vestibular 2014 - 

Habilidades Específicas - Ingressantes no 2º período letivo de 2014. 

 A definir Seminário integrado 6o período 

30 Sexta-feira Data-limite para inscrição no processo seletivo para cursar internatos do 4º 

trimestre de 2014 como disciplina isolada, conforme Resolução 04/2010 

do Colegiado do curso de Medicina. 

30 sexta-feira DISCIPLINAS OPTATIVAS: data limite para aplicação de provas finais  

JUNHO  2014 

2 segunda-feira 

Divulgação no endereço eletrônico www.ufmg.br/dri, pela Diretoria de 

Relações Internacionais, do resultado final do processo seletivo do 

Programa MINASMUNDI, de intercâmbio internacional de graduação 

para 2014. 

4 quarta-feira 
Data-limite para envio ao DRCA dos processos de refugiados políticos, 

para ingresso no 2º período letivo de 2014. 

05 a 11 Quinta a quarta-

feira 

5º AO 9º PERÍODOS: REALIZAÇÃO DE PROVAS FINAIS DAS 
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS, CONFORME CALENDÁRIO DE 
PROVAS A SER DIVULGADO PELO CENTRO DE GRADUAÇÃO. 

6 sexta-feira 

Oferta de atividades acadêmicas: data-limite para aprovação no Sistema 

Acadêmico de Graduação-Siga, pelos Departamentos Acadêmicos ou 

estruturas equivalentes, da oferta de atividades acadêmicas de graduação 

e da alocação de encargos didáticos do 2º período letivo de 2014. 

10 Terça-feira 
OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOCENTE 

10 a 13 Terça a sexta-
feira 

Avaliação dos Internatos: AVALIAÇÃO ESCRITA + OSCE 

11 quarta-feira 
1O AO 12O PERÍODO: data-limite para requerimento de Trancamento 
Total de matrícula do 1º semestre letivo de 2014 

11 quarta-feira ENCERRAMENTO DO 1º PERÍODO LETIVO DE 2014 (1º ao 9º período) 

13 sexta-feira 
Data-limite para divulgação e comunicação ao DRCA dos deferimentos de 

processos de Reopção e Rematrícula, para o 2º período letivo de 2014. 

18 quarta-feira 

Diário de classe: data-limite para fechamento, no Sistema Diário de 

Classe Eletrônico, pelos docentes, dos resultados finais do 1º período 

letivo de 2014, em atividades de graduação. 

18 e 19 Quarta e quinta-
feira  

Semana Acadêmica de Medicina de Urgência - SAMU 

19 Quinta-feira 
Feriado: Corpus Christi 
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20 Sexta-feira 
INTERNATOS (10º AO 12º PERÍODOS): ENCERRAMENTO DO 1º 
SEMESTRE LETIVO DE 2014 

23 Segunda-feira Data-limite para inscrição para Exames Especiais, no Centro de 

Graduação 

24 Terça-feira Data-limite para realização de Exames Especiais do 1º semestre letivo de 

2014 

25 quarta-feira 

Diário de classe: data-limite para fechamento, no Sistema Diário de 

Classe Eletrônico, pelos docentes, dos resultados de exames especiais do 

1º período letivo de 2014. 

25 a 27 quarta a    
sexta-feira 

Dispensa de disciplinas: período para requerimento de dispensa de 

atividades acadêmicas, por aproveitamento de estudos, nos Colegiados de 

Cursos de Graduação, pelos alunos veteranos (Resolução CEPE nº 

02/2007). 

26 quinta-feira 
Início do período para colação de grau dos concluintes do 1º período 

letivo de 2014. 

26 a 30 quinta a 
segunda-feira 

Matrícula para o 2º período letivo de 2014: período para requerimento 

de matrícula para o 2º período letivo de 2014 e preenchimento de 

questionários de avaliação de disciplinas, no Sistema Acadêmico de 

Graduação-Siga, pelos alunos veteranos de graduação, e para a análise 

dos requerimentos de matrícula, pelos Colegiados de Cursos. 

JULHO  2014 

04 Sexta-feira COLAÇÃO DE GRAU  

9 e 10 quarta e  quinta-
feira 

Período para Registro Acadêmico dos alunos de Reopção e Rematrícula 

para o 2º período letivo de 2014, no DRCA. 

10 quinta-feira 
Resultado de matrícula: divulgação do resultado da matrícula para o 2º 

período de 2014 dos alunos veteranos de graduação. 

14 Segunda-feira INTERNATOS (10º AO 12º PERÍODOS): INÍCIO DO 2º SEMESTRE 

LETIVO DE 2014 

14 a 18 Segunda a 

sexta-feira 

ALUNOS MATRICULADOS NO 10º PERÍODO: período para recebimento 

dos comprovantes das Atividades Complementares Geradoras de Crédito 

no Centro de Graduação 

20 a 31 domingo a 
quinta-feira Festival de Inverno. 

21 Segunda-feira 
INTERNATO (9º PERÍODO): INÍCIO DO 2º SEMESTRE LETIVO DE 2014 

Obs. Todas as disciplinas do 9º período iniciarão nesta data. 

21 a 25 segunda a 
sexta-feira 

Período para Registro Acadêmico dos alunos do PEC-G e refugiados 
políticos ingressantes no 2º período de 2014. 

25 sexta-feira 
Matrícula dos alunos de Reopção e de Rematrícula nos Colegiados de 
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Cursos. 

28 segunda-feira 

Reformulação de matrícula dos ingressantes do 2º período letivo do 

Concurso Vestibular 2014 - Habilidades Específicas que solicitaram 

dispensas de disciplinas, nos Colegiados de Cursos. 

29 a 31 terça a    quinta-
feira 

Acertos de matrícula: período para a Análise e processamento dos 

requerimentos de acertos de matrícula, para o 2º período letivo de 2014, 

dos alunos veteranos de graduação e adequação de vagas para 

atividades de Formação Livre, pelos Colegiados de Cursos. 

 
* Os recessos escolares referem-se apenas às atividades didáticas. Ocorrerá funcionamento 

administrativo. Os recessos escolares não se aplicam aos Internatos. 
 
Observação: 
São letivos todos os sábados relativos a 2014, exceto se feriado ou quando houver indicação de recesso 

escolar. 
 

Professora Alamanda Kfoury Pereira 
Coordenadora do Colegiado do Curso Médico 

(Calendário Aprovado Ad Referendum em 20/12/2013 e referendado pela plenária do colegiado em 
26/02/14) 

 


