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RESOLUÇÃO CUNI Nº 2588

Aprova o Calendário Acadêmico da Pós-
Graduação da UFOP, referente ao primeiro
semestre le�vo de 2023.

O Conselho Universitário da Universidade Federal de Ouro Preto, em sua 360ª Reunião
Ordinária, realizada em 25 de outubro de 2022, no uso de suas atribuições legais, considerando o
disposto no processo UFOP nº 23109.013652/2022-15, na Resolução Conpep nº 58 e no Parecer da
Comissão Permanente de Recursos (CPR), anexo,

RESOLVE:

Ar�go único.  Aprovar o Calendário Acadêmico da Pós-Graduação da UFOP, referente ao
primeiro semestre le�vo de 2023, parte desta Resolução.

Ouro Preto, 25 de outubro de 2022.

 

HERMÍNIO ARIAS NALINI JÚNIOR

Presidente em exercício

Documento assinado eletronicamente por Herminio Arias Nalini Junior, VICE-REITOR(A), em
26/10/2022, às 12:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0417428 e
o código CRC D04EA297.

Referência: Caso responda este Documento, indicar expressamente o Processo nº 23109.003838/2021-85 SEI nº 0417428
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Proposta de Calendário Academico para o 1o semestre de 2023

JANEIRO
02/01/2023 - Início do período letivo 2023/1 no Sistema de Registro Acadêmico
(ação PROPPI)

02/01/2023 - Início do período para registro das turmas/disciplinas que serão
oferecidas em 2023/1 e cadastramento de ingressantes 2023/1 como alunos
regulares (ação das secretarias dos cursos)

FEVEREIRO

10/02/2023- Último dia para protocolar pedidos de auxílio financeiro para eventos
que ocorrerão entre 01 de março e 30 de abril

13/02/2023- Primeiro dia para protocolar pedidos de auxílio financeiro para eventos
que ocorrerão entre 01 de maio e 31 de julho

27/02/2023 -Início do período paraMatrícula em Disciplina,Matrícula em Disciplina
não Integrante do Currículo do Curso, Vinculação em Tarefa Especial – Elaboração
de Tese ou Dissertação e Aproveitamento de Estudos pelo Portal Minha UFOP (ação
dos discentes)

27/02/2023 - Início do período para de análise dos requerimentos deMatrícula em
Disciplina, Matrícula em Disciplina não Integrante do Currículo do Curso,
Vinculação em Tarefa Especial – Elaboração de Tese ou Dissertação e
Aproveitamento de Estudos (ação dos PPGs)

MARÇO

08/03/2023 - Fim do período para Matrícula em Disciplina, Matrícula em Disciplina
não Integrante do Currículo do Curso e Vinculação em Tarefa Especial – Elaboração
de Tese ou Dissertação pelo Portal Minha UFOP (ação dos discentes)

10/03/2023 - Fim do período para análise dos requerimentos de Matrícula em
Disciplina, Matrícula em Disciplina não Integrante do Currículo do Curso e
Vinculação em Tarefa Especial – Elaboração de Tese ou Dissertação (ação dos PPGs)

13/03/2023 - Início das aulas período 2023/1

13/03/2023 - Início do período para solicitar Alteração de Matrícula em Disciplina e
Trancamento Total de Matrícula (trancamento do período 2023/1) (ação dos
discentes)

Importante: Trancamento de Matrícula em Disciplina: O prazo para solicitação
depende do período em que será oferecida a disciplina dentro do semestre letivo. O
trancamento pode ser solicitado antes de decorridos 25% do total das aulas



previstas para cada disciplina. A análise pelos PPGs deverá ser feita tão logo receba o
requerimento protocolado na Minha UFOP.

13/03/2023 -Início do período para análise dos requerimentos de Alteração de
Matrícula em Disciplina e Trancamento Total de Matrícula (ação dos PPGs)

ABRIL

14/04/2023- Último dia para protocolar pedidos de auxílio financeiro para eventos
que ocorrerão entre 01 de maio e 31 de julho

14/04/2023 - Fim do período para solicitar Alteração de Matrícula em Disciplina e
Trancamento Total de Matrícula (ação dos discentes);

15/04/2023 - Fim do período para análise dos requerimentos de Alteração de
Matrícula em Disciplina e Trancamento Total de Matrícula (ação dos PPGs)

15/04/2023 - Início do período para solicitar Trancamento Total de Matrícula por
Motivo de Força Maior (ação dos discentes)

17/04/2023 - Primeiro dia para protocolar pedidos de auxílio financeiro para eventos
que ocorrerão entre 01 de agosto e 31 de outubro

MAIO

08/05/2023- Data limite para envio dos editais para revisão pela Proppi

JUNHO

30/06/2023 - Último dia para protocolar pedidos de auxílio financeiro para eventos
que ocorrerão entre 01 de agosto a 31 de outubro

JULHO

03/07/2023- Primeiro dia para protocolar pedidos de auxílio financeiro para eventos
que ocorrerão entre 01 de novembro a 14 de janeiro

08/07/2023 - Fim do período para solicitação de Aproveitamento de Estudos pelo
Portal Minha UFOP (ação dos discentes)

15/07/2023 - Fim do período para solicitação de Trancamento Total de Matrícula
por Motivo de Força Maior (ação dos discentes)

22/07/2023 - Término do período de aulas de 2023/1



25/07/2023 - Fim do período para análise dos requerimentos de Aproveitamento
de Estudos (ação dos PPGs)

25/07/2023 - Fim do período para análise dos requerimentos de Trancamento Total
de Matrícula por Motivo de Força Maior (ação dos PPGs)

31/07/2023 - Encerramento do período 2023/1 no Sistema de Registro Acadêmico

31/07/2023- Data limite para divulgação da homologação do resultado final dos
processos seletivos para o ingresso em 2023/2



PARECER 
 
 
AUTOS: 23109.013679/2022-16; 23109.013677/2022-19; 
23109.013652/2022-15; 23109.005974/2022-91 e 23109.013105/2022-30 
 
 
 
 
Em reunião realizada em 21 de outubro de 2022, a Comissão de Permanente 
de Recursos do CUNI analisou os processos em epígrafe, emitindo o parecer 
nos seguintes termos: 
 
1. Os processos são referentes à propostas de Calendário CONGRAD - 
distância, Calendário CONGRAD - presencial, Calendário CONPEP, 
Calendário CONEC - alteração 22.2 e Calendário CONEC 2023, aprovados 
pelos respectivos conselhos. 
 
2. Em parecer emitido em junho de 2022 a CLR recomendou “[...] a integração 
dos calendários de ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão 
e cultura. Objetiva-se futuramente alcançar um calendário unificado, conforme 
previsto no Estatuto da UFOP, uma vez superadas as incompatibilidades 
causadas principalmente pelo contexto da pandemia Covid-19.” 
 
3. Com base nos artigos 19, XVIII, da Resolução Cuni Nº 1868/2017 (Estatuto 
da UFOP) e nos artigos 72, V, 73, IV, e 74, IV, da Resolução Cuni Nº 
1959/2017 (Regimento Geral da UFOP), a CPR reitera que os três conselhos 
superiores finalísticos devem constituam comissão conjunta para sintetizar, 
em um único documento, as quatro apresentadas. 
 
Diante do exposto, a CPR acompanha as Resoluções dos Conselhos e opina 
favoravelmente sobre a aprovação dos referidos calendários e a que o 
plenário do Cuni recomende a confecção de um calendário único. 
 
 

Ouro Preto, 21 de outubro de 2022. 
 
 
 
 

Natália de Souza Lisbôa 
Presidente da CPR 
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