
                 
 
 
 
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 
 

RESOLUÇÃO CEPE Nº 103, DE 11 DE ABRIL DE 2022. 
 
 
Dispõe sobre o cronograma acadêmico do primeiro 
semestre letivo do ano de 2022 para os cursos 
presenciais de graduação do campus sede da 
Universidade Federal de Lavras (UFLA). 
 
 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, no 
uso da competência que lhe é conferida pelo inciso X, do art. 94 do Regimento Geral da UFLA, e tendo 
em vista o que foi deliberado em sua reunião de 11/4/2022, 

 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Aprovar o cronograma acadêmico do primeiro semestre letivo do ano de 2022 para 

os cursos presenciais de graduação do campus sede da UFLA, conforme anexo desta Resolução. 
 
Art. 2º Delegar competência à Pró-Reitoria de Graduação para proceder modificações no 

cronograma acadêmico, quando necessárias. 
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 

 
JOÃO CHRYSOSTOMO DE RESENDE JÚNIOR 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO À RESOLUÇÃO CEPE 103/2022 
 
 

CRONOGRAMA ACADÊMICO 2022/1 (CAMPUS SEDE)  
 

19/5 - Previsão para matrícula automática em componentes curriculares para os calouros de 2022/1 e 
para sugestão de horário para os veteranos com andamento regular  
 
19/5 - Prazo final para vinculação no SIG de docentes às ofertas de 2022/1, pelas Secretarias de 
Departamentos  
 
24/5 a 13/6 - Período para docente cadastrar Plano de Ensino ou Plano de Trabalho no SIG de 
componente curricular para 2022/1  
 
24/5 e 25/5 - Etapa 1 - Criação do horário pessoal - solicitação de matrícula em componentes 
curriculares obrigatórios e/ou eletivos para 2022/1, no SIG  
 
26/5 - Resultado da Etapa 1 de matrícula em componentes curriculares para 2022/1, no SIG  
 
27/5 a 30/5 - Etapa 2 - Ajuste do horário pessoal (vagas remanescentes) - solicitação de matrícula em 
componentes curriculares obrigatórios e/ou eletivos para 2022/1, no SIG  
 
31/5 - Resultado da Etapa 2 de matrícula em componentes curriculares para 2022/1, no SIG  
 
31/5 - Criação, pela CEAD/PRPG, das salas virtuais no Campus Virtual para os componentes curriculares 
com oferta em 2022/1  
 
1/6 e 2/6 - Etapa 3 - Ajuste do horário pessoal (vagas remanescentes) - solicitação de matrícula em 
componentes curriculares obrigatórios e/ou eletivos para 2022/1, no SIG  
 
3/6 - Resultado da Etapa 3 de matrícula em componentes curriculares para 2022/1, no SIG  
 
3/6 - Matrícula automática dos estudantes, pela CEAD/PRPG, nas salas do Campus Virtual dos 
componentes curriculares com oferta em 2022/1  
 
6/6 - Início do primeiro semestre letivo de 2022  
 
6/6 a 10/6 - Período para Chefia de Departamento enviar à DPGA solicitação de cancelamento de 
componente curricular com número inferior a cinco estudantes matriculados  
 
6/6 a 14/6 - Período para estudante solicitar trancamento parcial de componente curricular para 
2022/1, no SIG  
 
7/6 - Prazo final para entrega, pelos estudantes, na Secretaria Integrada das Unidades Acadêmicas, de 
justificativa de ausência na Recepção de Calouros 2022/1  
 
13/6 - Término do período para docente cadastrar Plano de Ensino ou Plano de Trabalho no SIG de 
componente curricular para 2022/1 
 
14/6 - Prazo final para entrega, na Secretaria Integrada das Unidades Acadêmicas, por ingressantes de 
2022/1 da solicitação ordinária para aproveitamento de componentes curriculares  
 



15/6 e 16/6 - Etapa 4 - Matrícula extraordinária (vagas remanescentes) - solicitação de matrícula em 
componentes curriculares obrigatórios, eletivos e/ou optativos para 2022/1, no SIG  
 
17/6 - Resultado da Etapa 4 de matrícula em componentes curriculares para 2022/1, no SIG  
 
20/6 - Prazo final para os Colegiados de Cursos enviarem, à DADE, documentação de Proposta de 
Reformulação de Matriz Curricular e minuta de PPC para 2023/1 aprovada em todas as instâncias 
(DADE/DRPE/Congregação)  
 
20/6 a 24/6 - Período para solicitação de Exame de Suficiência, para 2022/1, em requerimento 
específico, na Secretaria Integrada das Unidades Acadêmicas  
 
24/6 - Prazo final para correção de notas e/ou conceitos de 2021/2, conforme previsto na Resolução 
Prograd nº 19/2021  
 
24/6 - Prazo final para ajustes no SIG, pela DPGA, em salas de aula em função do resultado do processo 
de matrícula em componentes curriculares  
 
27/6 - Prazo para estudante verificar seu horário pessoal de aulas definitivo para 2022/1, no SIG  
 
27/6 - Previsão de publicação no site da COPS/DRCA do Edital de Transferência de Curso Superior (TCS) 
e Obtenção de Novo Título (ONT) para 2022/2 (se houver vagas)  
 
27/6 a 7/10 - Período para entrega, na Secretaria Integrada das Unidades Acadêmicas, da solicitação 
extraordinária para aproveitamento de componentes curriculares  
 
28/6 - Disponibilização pela DRPE do Cronograma de Docência Voluntária 2022/2  
 
29/6 - Prazo final para os Colegiados de Cursos enviarem, à DADE, propostas de alterações curriculares 
para vigência a partir de 2023/1 aprovadas em todas as instâncias (DADE/PROGRAD/Congregação)  
 
1/8 a 8/8 - Período para envio à DRPE, pelos Departamentos, dos novos Projetos de Docência 
Voluntária – PDV e pedidos de Renovação para o semestre 2022/2  
 
29/6 a 6/7 - Período para os Colegiados de Cursos analisarem as solicitações de Exame de Suficiência 
para 2022/1  
 
4/7 a 29/7 - Período para estudante solicitar, na Secretaria Integrada das Unidades Acadêmicas, a 
participação no Programa ANDIFES de Mobilidade Acadêmica  
 
6/7 - Término do período para os Colegiados de Cursos analisarem as solicitações de Exame de 
Suficiência para 2022/1 
 
12/7 a 27/9 - Período para que Departamentos providenciem os trâmites relacionados às realizações de 
Exame de Suficiência para 2022/1  
 
18/7 a 28/9 - Período para estudante entregar na Secretaria Integrada das Unidades Acadêmicas 
certificados para registro de Componentes Curriculares Complementares (CCC)  
 
10/8 - Divulgação da lista de formandos aptos a concorrer à premiação por Mérito Acadêmico e por 
Mérito Esportivo em 2022/1  
 



19/8 - Prazo final para estudante solicitar na Secretaria Integrada das Unidades Acadêmicas 
trancamento geral de matrícula para 2022/1  
 
22/8 a 26/8 - Período de inscrição, na Secretaria Integrada das Unidades Acadêmicas, por formando 
2022/1 para concorrer à premiação por Mérito Acadêmico  
 
22/8 a 26/8 - Período de inscrição, na PRAEC, por formando 2022/1 para concorrer à premiação por 
Mérito Esportivo  
 
22/8 a 22/9 - Período para solicitação na DRPE de dilação de prazo para integralização curricular, para 
matrícula em 2022/2  
 
29/8 a 28/9 - Período para escolha do curso predileto exclusivo para estudante de ABI - Engenharias, no 
SIG  
 
5/9 a 16/9 - Período para solicitação, na DRCA, de Colação de Grau em Sessões Oficiais - Formandos 
graduação presencial – 2022/1  
 
22/9 - Término do período para solicitação na DRPE de dilação de prazo para integralização curricular, 
para matrícula em 2022/2  
 
27/9 - Término do período para que Departamentos providenciem os trâmites relacionados às 
realizações de Exame de Suficiência para 2022/1  
 
28/9 - Término do período para estudante entregar na Secretaria Integrada das Unidades Acadêmicas 
certificados para registro de Componentes Curriculares Complementares (CCC)  
 
28/9 - Término do período para escolha do curso predileto exclusivo para estudante de ABI - 
Engenharias, no SIG  
 
28/9 - Prazo final para lançamento, pelos docentes, de notas, conceitos e frequência e fechamento dos 
diários das ofertas de componentes curriculares para 2022/1, no SIG  
 
28/9 - Término do primeiro semestre letivo de 2022  
 
29/9 - Início das férias escolares  
 
7/10 - Término do período para entrega, na Secretaria Integrada das Unidades Acadêmicas, da 
solicitação extraordinária para aproveitamento de componentes curriculares 
 
14/10 - Prazo final para envio pelas Secretarias Integradas dos cursos, à Coordenadoria de Cerimonial, 
da relação dos estudantes premiados por Mérito Acadêmico e por Mérito Esportivo - Formandos 
2022/1 
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