
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

Programa de Pós-Graduação em Agronomia  

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO: 1º SEMESTRE DE 2019 

DATA PROGRAMAÇÃO 

10 a 

28/02/2019 

Disponibilização no site do PPGA, das disciplinas ofertadas no 1º semestre 2019. 

Disponibilização do Formulário de Inscrição à bolsa de mestrado, na Secretaria e na página 

do PPGA (https://posagronomia.jatai.ufg.br) 

11 a 

22/02/2019 

Edital PPGA para alunos especiais 

04/03/2019 Resultado final do Edital PPGA para alunos especiais 

01 a 

07/03/2019 

Matrícula para aluno(a)s ingressante(s) no 1º semestre 2019. 

Período de entrega do Formulário de Inscrição à bolsa de mestrado com documentação 

comprobatória. 

Período de confirmação de matrículas para aluno(a)s regular(es). 

Período de entrega do Relatório Semestral de Acompanhamento Discente (somente alunos 

regulares). 

Período de entrega do projeto de pesquisa para alunos regulares, ingressantes no 2º semestre 

2018. 

08/03/2019 
Matrícula para aluno(a)s especial(is). 

Resultado da Solicitação de bolsas 2019-1 e Manutenção de bolsas 

11/03/2019 
Início das aulas do 1º semestre 2019.  

Reunião geral do PPGA – Todos os Discentes matriculados 

15/03/2019 

Disponibilização, para os docentes que ministram disciplinas, a relação de alunos 

matriculados.  

Prazo final para entrega do plano de estudos de alunos ingressantes no 1º semestre de 2019. 

22/03/2019 
Prazo final para substituição do plano de estudos que passou por revisão. 

Entrega na secretaria do PPGA do plano de aulas das disciplinas ofertadas no semestre. 

29/03/2019 Término do prazo para acréscimo e/ou substituição de disciplinas. 

12/04/2019 

Término do prazo para cancelamento da inscrição em disciplinas. 

Art. 25 - Ao estudante será permitido requerer o cancelamento da inscrição em disciplina(s), 

desde que não se tenham completado trinta por cento (30%) das atividades previstas, salvo 

casos especificados pela CPGA. 

26/04/2019 
Término do prazo para solicitação de aproveitamento de disciplina(s) de outro(s) 

programa(s). 

12/07/2019 Término das aulas do 1º semestre de 2019. 

19/07/2019 
Termino do prazo para encaminhamento dos conceitos (disciplinas ministradas no 1º semestre 

de 2019). 
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