Calendário de Atividades Acadêmicas dos
Cursos da Área de Comunicação Social 2017
MARÇO / 2017
21 dias letivos - Sábados letivos: 11, 18, e 25 - Belo Horizonte
1º

quarta-feira Feriado: Cinzas

Período para envio de requerimento de inclusão de novas
atividades de matrícula no Sistema Acadêmico de Graduação
quarta e quinta1e2
em disciplinas com vagas – SIGA (2ª etapa da Matrícula) pelos
feira
alunos veteranos de graduação, para o 1º semestre letivo de
2017.
7e8
8
8e9

Período para solicitação no Sistema Acadêmico de Graduação
terça e quarta– SIGA, pelos alunos veteranos de graduação, em atividades
feira
de formação livre para o 1º período letivo de 2017.
quarta-feira INÍCIO DO 1º PERÍODO LETIVO DE 2017
quarta e quintaRecepção de calouros UFMG/FAFICH
feira

10

sexta-feira

Recepção de calouros específica dos cursos da área de
Comunicação Social

13 a 17

segunda a
sexta-feira

Período para acerto de matrícula conforme escala a ser
divulgada pelo Colegiado

15

quarta-feira

16

quinta-feira

17

sexta-feira

Matrícula de alunos Intercambista de graduação ingressantes
no 1º semestre de 2017.

17

sexta-feira

Matrícula dos alunos de Continuidade de Estudos que estão
iniciando a continuidade em 2017/1º

17

sexta-feira

Data-limite para divulgação dos resultados dos requerimentos
de matrícula em disciplinas isoladas para o 1º período letivo de
2017.

20 e 21

segunda e
terça-feira

Período de matrícula em disciplinas isoladas de graduação e
pós-graduação para o 1º período letivo de 2017.

Requerimento de matrícula em disciplina isolada de graduação
e pós-graduação para o 1º período letivo de 2017.
Realização de atividades acadêmicas complementares no
turno noturno (Resolução CEPE no 13/2015, de 10/11/2015).
Não haverá aulas no turno noturno.
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29

quarta-feira

Data-limite para verificação de irregularidades nas matrículas
de graduação para o 1º período letivo de 2017 – Resolução
Complementar CEPE no 01/1990 de 25 de outubro de 1990 Normas Gerais de Ensino de Graduação.

ABRIL
20 dias letivos - Sábados letivos: 1, 8 e 29 - Belo Horizonte
03

11

Realização de atividades acadêmicas complementares no
segunda-feira turno noturno (Resolução CEPE no 13/2015, de 10/11/2015).
Não haverá aulas no turno noturno.
Divulgação do resultado do Exame de Proficiência em Línguas
Estrangeiras realizado pelo CENEX/FALE, para os candidatos
terça-feira
aos Programas de Intercâmbio Internacional da Diretoria de
Relações Internacionais - DRI.

13

quinta-feira Recesso Escolar

14

sexta-feira

15

sábado

Feriado: Paixão de Cristo
Recesso Escolar

Período para solicitação aos Colegiados de Curso de
terça e quarta- graduação, pelos alunos de graduação, de mudança de
18 e 19
feira
percurso curricular (modalidade / habilitação), para o 2º
período letivo de 2017.
18 e 19

terça e quarta- Período para solicitação de mudança de turno de habilitações
feira
em Comunicação Social (discentes de 2010/1) no Colegiado.

21

sexta-feira

Aniversário de fundação da Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas (1939).

21

sexta-feira

Feriado: Tiradentes

22

sábado

25

terça-feira

25

terça-feira

Recesso Escoilar
Data-limite para requerimento de trancamento parcial de
matrícula em atividades acadêmicas semestrais.
Realização de atividades acadêmicas complementares no
turno noturno (Resolução CEPE no 13/2015, de 10/11/2015).
Não haverá aulas no turno noturno.

MAIO
26 dias letivos - Sábados letivos: 6, 13, 20 e 27 - Belo Horizonte
1º
2a4
15

segunda-feira Feriado: Dia do Trabalho
terça a quinta- Período para requerimento de aproveitamento de estudos e de
feira
atividades extra-classe para alunos veteranos no Colegiado
segunda-feira

Data-limite para envio ao DRCA, pelos Colegiados de Cursos
de Graduação, dos processos deferidos de reinclusão

COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL – FAFICH/UFMG
End. Av. Antônio Carlos. 6627 - FAFICH - Sala 1038 C - 1º andar - Cep 31.270-901 - Belo Horizonte - MG
Fone (031) 3409-5043 - home page: http://www.fafich.ufmg.br/comunicacao/ - email: colcom@fafich.ufmg,br

15

17

administrativa de alunos desligados nos termos do art. 41 do
Regimento Geral da UFMG.
Data-limite para lançamento, no Sistema Acadêmico de
Graduação - Siga, e para comunicação ao DRCA, pelos
segunda-feira Colegiados dos Cursos de Graduação, da relação de alunos
com mudança de turno aprovada para o 2º período letivo de
2017
Realização de atividades acadêmicas complementares no
quarta-feira turno noturno (Resolução CEPE no 13/2015, de 10/11/2015).
Não haverá aulas no turno noturno.

JUNHO
23 dias letivos - Sábados letivos: 3, 10 e 24 Belo Horizonte
1º a 5

5a9
6a8

8

Período para reformulação dos Planos de Estudos e para a
quinta a
inclusão de atividades de Formação Complementar Aberta
segunda-feira para o 2º período letivo de 2017, pelos alunos de graduação,
no Sistema Acadêmico de Graduação-Siga.
segunda a
sexta-feira

Período para agendamento das apresentações dos Projetos
Experimentais (TCC) no LARP

Período para inscrição à colação de grau dos prováveis
terça a quintaformandos de graduação do 1o período letivo de 2017, no
feira
Colegiado.
Data-limite para divulgação pelo DRCA, no endereço
eletrônico www.ufmg.br/drca, das vagas remanescentes de
quinta-feira graduação, referentes ao 1º período letivo de 2017, a serem
ofertadas para os procedimentos de reopção e rematrícula
(Resolução no 13/2014, de 23/09/2014) .

15

quinta-feira Feriado: Corpus Christi

16

sexta-feira

Recesso Escolar

17

sábado

Recesso Escolar

19 e 20

segunda e
terça-feira

26

segunda-feira

Período para requerimento presencial de reopção
rematrícula pelos alunos de graduação, no DRCA.

e

Início do período para apresentações dos Projetos
Experimentais do curso (TCC) – Bancas 26/06 a 07/07/17.

JULHO
12 dias letivos - Sábados letivos: 1 e 8 Belo Horizonte
5e6
7

quarta e quinta- Período para requerimento de continuidade de estudos, para
feira
início no 2º período letivo de 2017, no Colegiado.
sexta-feira

Término do período para apresentações
Experimentais do curso (TCC)

dos
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Projetos

10

14
14

Data-limite para divulgação e comunicação ao DRCA, pelos
Colegiados de Cursos de Graduação, dos deferimentos de
segunda-feira
processos de reopção e rematrícula para o 2º período letivo de
2017.
Data-limite para requerimento de trancamento total de
sexta-feira
matrícula no 1º período letivo de 2017.
sexta-feira

ENCERRAMENTO DO 1º PERÍODO LETIVO DE 2016

Data-limite para fechamento pelos docentes, no Sistema Diário
de Classe Eletrônico, dos resultados finais do 1º período letivo
de 2017, em atividades acadêmicas de graduação.
Período para requerimento, no Sistema Acadêmico de
sábado a
Graduação- Siga, pelos alunos veteranos de graduação, de
15 a 19
quarta-feira matrícula do 2º período letivo de 2017 e para preenchimento
de questionário de avaliação de disciplinas.
Data-limite para fechamento pelos docentes, no Sistema Diário
18
terça-feira de Classe Eletrônico, dos resultados finais do 1º período letivo
de 2017 em atividades acadêmicas de pós-graduação.
Início do período para colação de grau dos concluintes de
19
quarta-feira
graduação do 1º período letivo de 2017.
Divulgação do resultado da matrícula para o 2o período letivo
23
domingo
de 2017 aos alunos veteranos de graduação.
Data-limite para a conferência, no Sistema Acadêmico de
Graduação - Siga, pelos Colegiados de Cursos de Graduação,
24
segunda-feira
dos concluintes do 1º período letivo de 2017, com continuidade
de estudos deferida para o 2º período letivo de 2017.
Envio de requerimento de acerto de matrícula no Sistema
Acadêmico de Graduação - Siga (2ª fase da Matrícula inclusão
25
terça-feira
de novas atividades) para o 2º período letivo de 2017 pelos
alunos veteranos de graduação.
Data-limite para divulgação e comunicação ao DRCA, pelos
Colegiados de Cursos de Graduação, dos requerimentos de
26
quarta-feira
continuidade de estudos deferidos, para o 2º período letivo de
2017.
15

sábado

28

sexta-feira

Início do 49º Festival de Inverno da UFMG

sábado e
domingo

Período para solicitação, no Sistema Acadêmico de
Graduação - Siga (3ª etapa da matrícula) pelos alunos
veteranos de graduação, de matrícula em atividades de
formação livre, para o 2º período letivo de 2017.

29 e 30

AGOSTO
26 dias letivos - Sábados letivos: 5, 12, 19 e 26 Belo Horizonte
1º
1e2

terça-feira

INÍCIO DO 2º PERÍODO LETIVO DE 2017

terça e quartaRecepção aos calouros dos cursos de graduação
feira
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2

quarta-feira

Data-limite para a conferência no Sistema Acadêmico de
Graduação - Siga, pelos Colegiados de Cursos de Graduação,
dos concluintes do 1º período letivo de 2017.

4

sexta-feira

Recepção de calouros específica do curso

5

sábado

7

segunda-feira

7 a 11

Segunda a
sexta-feira

9

quarta-feira

9

quarta-feira

10 e 11

Término do 49º Festival de Inverno da UFMG
Requerimento de matrícula em disciplina isolada de graduação
e de pós-graduação, para o 2º período letivo de 2017.
Acerto de matrícula presencial no Colegiado conforme escala
Data-limite para divulgação dos resultados dos requerimentos
de matrícula em disciplina isolada de graduação e pósgraduação para o 2º período letivo de 2017.
Realização de atividades acadêmicas complementares no
turno noturno (Resolução CEPE no 13/2015, de 10/11/2015).
Não haverá aulas no turno noturno.

quinta e sexta- Período de matrícula em disciplinas isoladas de graduação e
feira
pós-graduação, para o 2º período letivo de 2017.

11

sexta-feira

15

terça-feira

22

terça-feira

29

terça-feira

Matrícula dos alunos de continuidade de estudos, reopção,
rematrícula, Mobilidade e Intercambista no Colegiado de
Comunicação.
Feriado Municipal em Belo Horizonte: Assunção de Nossa
Senhora
Data-limite para verificação de irregularidades nas matrículas
de graduação para o 2º período letivo de 2017 – Resolução
Complementar CEPE nº 1/1990 de 25 de outubro de 1990 Normas Gerais do Ensino de Graduação.
Realização de atividades acadêmicas complementares no
turno noturno (Resolução CEPE no 13/2015, de 10/11/2015).
Não haverá aulas no turno noturno.

SETEMBRO
24 dias letivos - Sábados letivos: 02, 09, 23 e 30 Belo Horizonte
Aniversário de fundação da UFMG (1927).

7

quinta-feira

7

quinta-feira Feriado: Independência do Brasil

11
11

15

Data-limite para requerimento de trancamento parcial de
matrícula em atividades acadêmicas semestrais.
Data-limite para requerimento, pelos alunos de graduação, de
segunda-feira mudança de turno para o 1º período letivo de 2018, nos
Colegiados de Cursos de Graduação.
Realização de atividades acadêmicas complementares no
sexta-feira turno noturno (Resolução CEPE nº 13/2015, de 10/11/2015).
Não haverá aulas no turno noturno.
segunda-feira

COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL – FAFICH/UFMG
End. Av. Antônio Carlos. 6627 - FAFICH - Sala 1038 C - 1º andar - Cep 31.270-901 - Belo Horizonte - MG
Fone (031) 3409-5043 - home page: http://www.fafich.ufmg.br/comunicacao/ - email: colcom@fafich.ufmg,br

16

sábado

18 a 20

segunda a
quarta-feira

29

sexta-feira

29

sexta-feira

Mostra das Profissões UFMG
Período para solicitação aos Colegiados de Cursos de
Graduação, pelos alunos de graduação, de mudança de
percurso curricular (modalidade / habilitação), para o 1º
período letivo de 2018.
Data-limite para envio ao DRCA dos processos deferidos de
reinclusão administrativa dos alunos desligados nos termos do
art. 41 do Regimento Geral da UFMG.
Data-limite para lançamento no Sistema Acadêmico de
Graduação - Siga, e para comunicação ao DRCA, pelos
Colegiados dos Cursos de Graduação, da relação de alunos
com mudança de turno aprovada para o 1º período letivo de
2018.

OUTUBRO
22 dias letivos - Sábados letivos: 07 e 21 Belo Horizonte
3a5

terça a quinta- Período para requerimento de aproveitamento de estudos e de
feira
atividades extra-classe para alunos veteranos no Colegiado

9

Realização de atividades acadêmicas complementares no
segunda-feira turno noturno (Resolução CEPE nº 13/2015, de 10/11/2015).
Não haverá aulas no turno noturno.

12

quinta-feira Feriado: Nossa Senhora Aparecida

13

sexta-feira

Recesso Escolar

14

sábado

Recesso Escolar

16 a 20

segunda a
sexta-feira

28

sábado

Semana do Conhecimento
Recesso Escolar: Comemoração do Dia do Servidor
Público e do Dia do Professor

NOVEMBRO
24 dias letivos - Sábados letivos: 04, 11, 18 e 25 Belo Horizonte
02

terça-feira

5a8

domingo a
quarta

07

terça-fera

Feriado: Finados
Período para reformulação dos planos de estudos e inclusão
de atividades acadêmicas de Formação Complementar Aberta
para o 1º período letivo de 2018, pelos alunos de graduação,
no Sistema Acadêmico de Graduação - Siga.
Término do período de inscrição ao Exame de Proficiência em
Línguas Estrangeiras realizado pelo CENEX/FALE, para
candidatos aos Programas de Intercâmbio Internacional da
Diretoria de Relações Internacionais-DRI, conforme previsto no
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10

sexta-feira

13 a 17

segunda a
sexta-feira

15

Edital FALE/CENEX
Data-limite para finalização, pelo DRCA, do cálculo das vagas
remanescentes de graduação, referentes ao 2º período letivo
de 2017, a serem ofertadas para o processo seletivo de
Transferência e Obtenção de Novo Título/2018.
Período para agendamento das apresentações dos Projetos
Experimentais (TCC) no LARP

quarta-feira Feriado: Proclamação da República

Início do período para apresentações dos Projetos
Experimentais do curso (TCC) – Bancas 20/11 a 01/12/17.
Período para inscrição à colação de grau pelos prováveis
terça a quinta21 a 23
formandos de graduação do 2º período letivo de 2017, no
feira
Colegiado.
20

segunda-feira

DEZEMBRO
09 dias letivos - Sábados letivos: 02 e 09 Belo Horizonte
1º

sexta-feira

8

sexta-feira

12

terça-feira

12

terça-feira

12 a 14

ENCERRAMENTO DO 2o PERÍODO LETIVO DE 2017

terça a quinta- Período para requerimento de continuidade de estudos, para
feira
ingresso no 1º período letivo de 2018, nas Seções de Ensino.

13

quarta-feira

22

sexta-feira

22

sexta-feira

25

Término do período para apresentações dos Projetos
Experimentais do curso (TCC)
Feriado Municipal em Belo Horizonte: Imaculada
Conceição
Data-limite para requerimento de trancamento total de
matrícula do 2º período letivo de 2017.

Data-limite para fechamento pelos docentes, no Sistema Diário
Eletrônico, dos resultados finais do 2º período letivo de 2017,
em atividades acadêmicas de graduação.
Data-limite para fechamento pelos docentes, dos resultados
dos exames especiais do 2º período letivo de 2017, no
Sistema Diário de Classe Eletrônico.
Início do período para colação de grau dos concluintes de
graduação do 2º período letivo de 2017.

segunda-feira Feriado: Natal
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