
Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Computação 
 

Calendário 2017 
 

 FEVEREIRO 

16-02-2017 – Encerramento do 2o. semestre letivo de 2016 
18-02-2017 – Data limite para fechamento pelos docentes, dos resultados finais do 2º. 

semestre de 2016 

20 a 23-02-2017 – 11ª. Festival de Verão da UFMG 

21-02-2017 – Data limite de matrícula online, matrícula regular e eletiva 

25-02 a 01-03-2017 – Recesso Escolar: Carnaval 

 

 MARÇO 

 

02 e 03-03-2017 – Acerto presencial de matrícula, matrícula regular e eletiva 

06 a 08-03-2017 – Semana de orientação do estudante internacional no 1º. Semestre/2017 

08-03-2017 – Início das aulas do 1
o
. semestre letivo de 2017 na UFMG 

08-03-2017 – Aula inaugural do PPGCC - alunos 1º sem de 2017 

Apresentação do programa para alunos novos do 1º sem de 2017 

10-03-2017 – Requerimento de matrícula em disciplinas eletivas - alunos de Graduação e de 

Pós-Graduação 

13-03-2017 – Matrícula presencial - disciplina eletiva (alunos de Graduação e Pós-

Graduação) 

13-03-2017 – Início das aulas do 1
o
. semestre letivo de 2017 no PPGCC 

 

15-03-2017 – Requerimentos de matrícula em disciplinas isoladas 

17-03-2017 – Divulgação dos requerimentos em disciplinas isoladas  

17-03-2017 – Reunião do Colegiado - 09:30h - sala 5307  
20 e 21-03-2017– Matrícula presencial - disciplina isolada 

20 a 23-03-2017 – Período para o exame de Qualificação - 1
o
 semestre de 2017 

20 a 24-03-2017 – Matrícula presencial de calouros PPGCC - 1º semestre de 2017  

31-03-2017 – Data limite para acertos de matrícula da pós-graduação 

 

 ABRIL 

 

13-04-2017 – Recesso Escolar 

14-04-2017 – Feriado: Paixão de Cristo 

21-04-2017 – Feriado: Tiradentes 

24-04-2017 – Data limite para requerimento de trancamento parcial de matrícula em 

disciplinas semestrais 

28-04-2017 – Reunião do Colegiado - 09:30h - sala 5307 

 
 



 MAIO 
 

01-05-2017 – Feriado: Dia do trabalho  

02-05-2017 – Início das inscrições para o processo seletivo do mestrado - 2
 o
 sem/2017 

26-05-2017 – Reunião do Colegiado - 09:30h - sala 5307 

31-05-2017 – Data limite para apresentação dos projetos de dissertação alunos 2º sem/2016 

 

 

 JUNHO 
 

05 a 09-06-2017 – Semana de Seminários do PPGCC 2016 (a confirmar) 

15-06-2017 – Feriado: Corpus Christi 

16-06-2017 – Recesso Escolar 

30-06-2017 –  Reunião do Colegiado - 09:30h - sala 5307 

16-06-2017 – Término das inscrições para o processo seletivo do mestrado - 2º sem 2017 

26-06-2017 – Início do período de matrícula online, pelos alunos de pós-graduação, para o 

2º. Semestre de 2017 (matrícula regular e eletiva) 

 

 

 JULHO 

 

12-07-2017 – Data limite para trancamento total de matrícula no 1º sem 2017 

12-07-2017 – Divulgação do resultado para o processo seletivo do mestrado - 2º sem 2017 

14-07-2017 – Encerramento do 1o. semestre letivo de 2017 

16 a 22-07-2017 – 69º. Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - 

SBPC 

18-07-2017 – Data limite para fechamento dos resultados finais - Diário Eletrônico 

24-07-2017 – Data limite para solicitação de matrícula on-line - veteranos  

25-07-2017 – Data limite para efetivação de matrícula pelo Colegiado  

25 a 27-07-2017 – Semana de orientação do estudante internacional no 2º. semestre de 2017  

26 e 27-07-2017 – Acerto presencial de matrícula alunos regulares e eletiva 

28-07 a 05-08-2017 – Festival de Inverno da UFMG  

28-07-2017 – Data limite de envio ao DRCA, da documentação para registro acadêmico dos 

aprovados na seleção do mestrado - 2º sem 2017  

 

 AGOSTO 

 

          01-08-2017 – Início do 2o. semestre letivo de 2017 na UFMG 

03-08-2017 – Requerimento de matrícula em disciplinas de graduação, como eletivas, pelos 

alunos de pós-graduação 

03-08-2017 – Requerimento de matrícula em disciplinas de pós-graduação, como eletivas, 

pelos alunos de graduação 

 

04-08-2017 – Matrícula presencial - disciplina eletiva (alunos de Graduação e Pós-

Graduação) 



04-08-2017 – Aula inaugural do PPGCC - alunos 2º sem2017  

Apresentação do programa para alunos novos do 2º sem de 2017  

07-08-2017 – Início das aulas no PPGCC 

07-08-2017 – Requerimento de matrícula em disciplina isolada 

09-08-2017 – Divulgação dos requerimentos de matrícula em disciplina isolada 

10 e 11-08-2017 – Matrícula presencial - disciplina isolada  

11-08-2017 – Reunião do Colegiado - 09:30h - sala 5307 

14 a 18-08-2017 – Matrícula presencial de calouros  - 2º semestre de 2017 

18-08-2017  – Assembleia PPGCC 

21 a 24-08-2017 – Período para o exame de Qualificação - 2
o
 semestre de 2017 

15-08-2017 – Feriado Municipal: Assunção de Nossa Senhora 

31-08-2017 – Data limite para acertos nas matrículas da pós -graduação 

        

 SETEMBRO 

 

11-09-2017 – Reunião do Colegiado - 09:30h - sala 5307 

07-09-2017 – Feriado: Independência do Brasil  

11-09-2017 – Data limite para trancamento de matrícula em disciplina do 2
 o
 sem/2017 

16-09-2017 – Mostra das Profissões UFMG 

         

 OUTUBRO  

 

12-10-2017 – Feriado: Nossa Senhora Aparecida  

13-10-2017 – Recesso escolar  

16 a 20-10-2017 – Semana do Conhecimento  

16-10-2017 – Início das inscrições para seleção ao mestrado 1ºsem/2018 

27-10-2017 – Reunião do Colegiado - 09:30h - sala 5307 

31-10-2017 – Encerramento das inscrições - Doutorado - Fluxo Contínuo 2017 

                 

 NOVEMBRO  

 

02-11-2017 – Feriado: Finados 

06-11-2017 – Início das inscrições - Doutorado - Fluxo Contínuo 2017 

15-11-2017 – Feriado: Proclamação da República 

24-11-2017 – Reunião do Colegiado - 14:00h - sala 5307 

30-11-2017 – Data limite para submissão de projetos de dissertação de mestrado -  

 Alunos com entrada em 1
o
 semestre/2017 

 

 DEZEMBRO  

 

01-12-2017 – Reunião do Colegiado - 14:00h - sala 5307 

08-12-2017 – Feriado Municipal: Imaculada Conceição 

11-12-2017 – Reunião do Colegiado - 14:00h - sala 5307 

10-12-2017 – Data limite para requerimento de trancamento total de matrícula do 2º semestre 

de 2017 



12-12-2017 – Encerramento do 2o. semestre letivo de 2017 

13-12-2017 – Divulgação do resultado da seleção para o mestrado o 2º. Semestre de 2017 

15-12-2017 – Confraternização de Fim de Ano DCC 

22-12-2017 – Data limite para fechamento, no Sistema Diário de Classe Eletrônico, pelos 

docentes, dos resultados finais do 2º semestre de 2017 

 


