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JANEIRO / FEVEREIRO

06/02/2023

06/02 a 10/02/2023

06/02 a 24/02/2023

06/02 a 24/02/2023

06/02 a 03/03/2023

20/02 a 22/02/2023

MARÇO

01/03/2023

03/03/2023 Último dia para pedido, junto à Diretoria de Ensino, de exame de suficiência para 2023/1°.

03/03/2023

31/03/2023 Último dia para aplicação de exame de suficiência para 2023/1°.

ABRIL

06/04/ e 07/04/2023

10/04/2023 Último dia para lançamento no Sapiens de ao menos 30% da nota da disciplina (RDCTP 2021, art. 50, § 10º).

14/04/2023

20/04/2023

21/04/2023

MAIO
01/05/2023

10 a 12/05/2023

12/05/2023

22/05/2023

27/05/2023

JUNHO

05/06 a 30/06/2023

08/06 e 09/06/2023

JULHO

07/07/2023

10/07 a 14/07/2023 Semana de exame final.

14/07/2023

17/07 a 28/07/2023

15/07 a 30/07/2023 Recesso Escolar

31/07/2023

31/07 a 18/08/2023

31/07 a 11/08/2023

31/07 a 30/08/2023

AGOSTO
05/08/2023 Sábado letivo correspondente a uma Segunda-feira

19/08/2023 Sábado letivo correspondente a uma Quarta-feira

25/08/2023 Último dia para pedido, junto à Diretoria de Ensino, de exame de suficiência para 2023/2°.  

29/08 a 31/08/2023 Semana do Empreendedorismo

30/08/2023

SETEMBRO

02/09/2023 Sábado letivo correspondente a uma Quinta-feira

TELEFONE: (31) 3602 1279  E-MAIL: sre@ufv.br

CALENDÁRIO DESCRITIVO 2023 DOS CURSOS TÉCNICOS 

Início das aulas do 1º semestre de 2023.

Semana de recepção aos calouros – período da tarde.

Período para aplicação do Exame Complementar para os estudantes que solicitaram conforme (RDCTP 2021, 
art. 60, § de 1º a  8º).

Período de acerto de matrícula dos cursos técnicos (com possibilidade de inclusão e exclusão de disciplinas) e 
pedidos de afastamento especial para estudantes que não efetuaram matrícula no primeiro semestre de 2023.

Período para pedidos de reconsideração de desligamento para estudantes que foram desligados conforme o  
regime didático vigente.

Recesso – Carnaval.

Feriado – Emancipação de Florestal.

Último dia Trancamento Matrícula sem necessidade de assinaturas de frequência  pelos professores.

Feriado e Recesso Escolar – Sexta-feira da Paixão

Último dia para pedido, junto ao Registro Escolar, de trancamento de matrícula 2023/1º com a necessidade de 
comprovação de frequência .
Último dia para que o Registro Escolar envie aos coordenadores a tabela de alteração com a importação de 
disciplinas e horários do segundo semestre de 2023.

Feriado – Dia de Tiradentes 

Feriado – Dia do Trabalhador.

Jogos internos CEDAF. (JICEDAF)

Último dia para que as Comissões Coordenadoras, de acordo com a resolução 05/2014 CONSU, finalizem o 
planejamento das disciplinas, horários de aula e os encargos didáticos dos professores para o segundo 
semestre de 2023 e apresentem aos Institutos e Diretoria de Ensino.  

Último dia para que os Institutos e Diretoria de Ensino, de acordo com a Resolução nº 05/2014 CONSU, 
apresentem ao Registro Escolar a proposta de disciplinas, horários de aula e os encargos didáticos dos 
professores para o segundo semestre de 2023.

Sábado Letivo – Encontro de pais e mestres – correspondente a uma Sexta feira

Período de solicitação de matrícula e elaboração de Planos de Estudo junto aos coordenadores e orientadores 
acadêmicos. 

Feriado e Recesso Escolar - Corpus Christi

Término do 1º semestre letivo de 2023.

Último dia para lançamento notas no sapiens.

Período para solicitação do Exame Complementar para os estudantes que devem até 3 disciplinas para 
conclusão do curso conforme (RDCTP 2021, art. 60, § de 1º a  8º).

Início das aulas do 2º semestre de 2023.

Período para aplicação do Exame Complementar para os estudantes que solicitaram conforme (RDCTP 2021, 
art. 60, § de 1º a  8º).

Período de acerto de matrícula dos cursos técnicos (com possibilidade de inclusão e exclusão de disciplinas) e 
pedidos de afastamento especial para estudantes que não efetuaram matrícula no primeiro semestre de 2023.

Período para pedidos de reconsideração de desligamento para estudantes que foram desligados, conforme o  
regime didático vigente.

Último dia Trancamento Matrícula sem necessidade de assinaturas de frequência  pelos professores.
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07/09/2023 Feriado – Independência.

21/09/2022 Último dia para lançamento no Sapiens de ao menos 30% da nota da disciplina (RDCTP 2021, art. 50, § 10º).

22/09/2023 Último dia para aplicação de exame de suficiência para 2023/2°.

22/09/2023

22/09/2023

23/09/2023

OUTUBRO
06/10/2023 SARAU

9 a 13/10/2023

13/10/23

24/10 a 26/10/2023 SIA

23/10 a 24/10/2023 Feira de Profissões

21/10/2023 Sábado letivo correspondente a uma Quinta-feira

21/10/2023 FECITEC

23/10/2023

23/10/2023

28/10/2023

NOVEMBRO
02/11/2023

04/11/2023 Sábado letivo correspondente a uma Quinta-feira

06/11 a 30/11/2023

15/11/2023

25/11/2023 Sábado Letivo correspondente a uma sexta-feira

DEZEMBRO
08/12/2023

15/12/2023

16/12/2023

18/12 a 22/12/2023 Semana de exame final.

26/12 a 29/01/2024

22/12/2023

23/12/2023

Sábados Letivos 

Data Correspondência

27/05 Sexta-feira
05/08 - Segunda-feira
19/08 - Quarta-feira
02/09 - Quinta-feira
23/09 - Sexta-feira
21/10 Quinta-feira
28/10 - Sexta-feira
04/11 - Quinta-feira
25/11 - Sexta-feira

Versão 21/10/2023

Último dia para pedido, junto ao Registro Escolar, de trancamento de matrícula 2023/2º com a necessidade de 
comprovação de frequência.  
Último dia para que o Registro Escolar envie aos coordenadores a tabela de alteração com a importação de 
disciplinas e horários do primeiro semestre de 2024.

Sábado letivo correspondente a uma sexta-feira.

Semana de Recesso e feriado – Nossa Senhora Aparecida.

Último dia para que as Comissões Coordenadoras dos Cursos, de acordo com a resolução 05/2014 CONSU, 
finalizem o planejamento das disciplinas, horários de aula e os encargos didáticos dos professores para o 
primeiro semestre de 2024 e apresentem aos Institutos e Diretoria de Ensino.

Último dia para que os Institutos e Diretoria de Ensino de acordo com a Resolução nº 05/2014 CONSU, 
apresentem ao Registro Escolar a proposta de disciplinas, horários de aula e os encargos didáticos dos 
professores para o primeiro semestre de 2024.

Último dia para que os Institutos e Diretoria de Ensino apresentem ao Registro Escolar a proposta de alteração 
nas matrizes e disciplinas para o primeiro semestre de 2024.

Sábado letivo correspondente a uma sexta-feira.

Feriado – Finados. 

Período de solicitação de matrícula e elaboração de Planos de Estudo junto aos coordenadores e 
orientadores acadêmicos. 

Feriado – Proclamação da República.

Feriado – Nossa Senhora da Conceição.

Término do 2º semestre letivo de 2023.

Exame de seleção dos Cursos Técnicos 2024.  ( data provável)

Período para solicitação do Exame Complementar para os estudantes que devem até 3 disciplinas para 
conclusão do curso conforme (RDCTP 2021, art. 60, § de 1º a  8º). 

Último dia lançamento notas no sapiens.

Cerimônia de encerramento 2023. (data provável)

Encontro de 
Pais e Mestres


	Descritivo

