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Início  Evento  Término 

26/01/2021 Primeiro período para os discentes se inscreverem no Estágio 
Docência ofertado no 1º Semestre de 2021 

02/02/2021 

02/03/2021 Período para realizar o Exame de Qualificação para os ingressantes 
na turma 2020/1  

02/09/2021 

03/03/2021  Período de matrícula para os alunos regulares ingressantes na 
turma 2021/1 

04/03/2021 

04/03/2021  Período de matrícula para os alunos veteranos  05/03/2021 

    05/03/2021 Reunião com os alunos ingressantes na turma 2021/1  05/03/2021 

 Início das aulas do 1º semestre de 2021  08/03/2021 

 Data limite para realizar a defesa de Dissertação para os 
ingressantes na turma 2019/1 e que não solicitaram prorrogação de 
prazo 

12/03/2021 

 Nova data limite para realizar o Exame de Qualificação para os 
ingressantes na turma 2019/2  

12/03/2021 

 Data limite para entrega do Plano de Ensino das disciplinas do 1º 
semestre de 2021 

15/03/2021 

22/03/2021  Período de ajuste de matrícula para todos os discentes, exclusão e 
inclusão de disciplinas, para o 1º semestre de 2021 

24/03/2021 

 Data limite para o discente solicitar cancelamento de matrícula em 
disciplina do 1º semestre de 2021 

02/04/2021 

 Primeira data limite para entrega da ficha de avaliação e relatório 
final referente ao Estágio Docência do 1º semestre de 2021 

03/05/2021 

 Previsão do lançamento do edital de seleção para os ingressantes 
na turma 2021/2 (se decidido pelo Colegiado do Programa) 

03/05/2021 

24/05/2021 Segundo período para os discentes se inscreverem no Estágio 
Docência ofertado no 1º Semestre de 2021 

31/05/2021 

 Data limite para solicitação de prorrogação de data de defesa da 
Dissertação, para ingressantes em 2019/2 

12/06/2021 

 Término do 1º semestre de 2021  09/07/2021 

13/07/2021  Período para a entrega do mapa de notas e lista de frequência 
referente às disciplinas ofertadas no 1º semestre de 2021 

16/07/2021 

 Data limite para a coordenação divulgar as disciplinas a serem 
ofertadas no 2° semestre de 2021 

16/07/2021 
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via edital Período de matrícula para os alunos ingressantes na turma 2021/2 via edital 

 Reunião com os alunos ingressantes na turma 2021/2 
 

a depender do 
período de 
matrícula 

11/08/2021 Período de matrícula para os alunos veteranos  13/08/2021 

 Data limite para realizar a defesa de Dissertação para os 
ingressantes na turma 2019/2 e que não solicitaram prorrogação de 
prazo 

12/08/2021 

 Início das aulas do 2º semestre de 2021  16/08/2021 

 Segunda data limite para a entrega da ficha de avaliação e relatório 
final referente ao Estágio Docência do 1º semestre de 2021 

19/08/2021 

 Data limite para entrega do Plano de Ensino das disciplinas do 2º 
semestre de 2021 

23/08/2021 

30/08/2021  Período de ajuste de matrícula para todos os discentes, exclusão e 
inclusão de disciplinas, para o 2º semestre de 2021 

31/08/2021 

 Data limite para o discente solicitar cancelamento de matrícula em 
disciplina do 2º semestre de 2021 

24/09/2021 

08/09/2021 Período para os discentes se inscreverem no Estágio Docência 
ofertado no 2º Semestre de 2021 

17/09/2021 

 Previsão do lançamento do Edital de Seleção para ingressantes na 
turma 2022/1 

03/12/2021 

 Término do 2º semestre de 2021  16/12/2021 

 Data limite para a entrega do mapa de notas e lista de frequência 
referente às disciplinas ofertadas no 2º semestre de 2021 

22/12/2021 

 Data limite para a entrega da ficha de avaliação e relatório final 
referente ao Estágio Docência ocorrido no 2º semestre de 2021 

23/12/2021 

 Data limite para solicitação de prorrogação de data de defesa da 
Dissertação, para os ingressantes 2020/1 

02/01/2022 

 Data limite para a Coordenação divulgar as disciplinas a serem 
ofertadas no 1° semestre de 2022 

17/01/2022 

 Data limite para realizar a defesa de Dissertação para os 
ingressantes na turma 2019/2 e que não solicitaram prorrogação de 
prazo 

02/03/2022 

 Início das aulas do 1º semestre de 2022 07/03/2022 
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∙ Lançamento de Editais de seleção e demais informações relacionadas ao Programa podem 
ser obtidas em https://ppgmo.catalao.ufg.br;  

∙ Recomenda-se também acessar nossos documentos e resoluções em:  
https://ppgmo.catalao.ufg.br/p/30548-resolucoes 

 


