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CALENDÁRIO ACADÊMICO 2021/1 

08/03/2021 Disponibilização no site do PPGA, das disciplinas ofertadas no 1º semestre 2021. 

 

17/03/2021 Prazo final para envio dos projetos Edital FAPEG 001/2021 – Apenas Ingressantes 

22 a 

26/03/2021 

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 2020. 

15 a 

17/03/2021* 

Matrícula para aluno(a)s ingressante(s) no 1º semestre 2021. 

 

29/03/2021 Início das aulas do 1º semestre 2021. 

Reunião geral do PPGA – Todos os Discentes matriculados (Google meet – 8:00) 

30/03/2021 Prazo final para entrega do plano de estudos de alunos ingressantes no 1º semestre 

de 2021. 

12/04/2021 Envio do plano de aulas das disciplinas ofertadas no semestre. 

30/04/2021 Prazo final para substituição do plano de estudos que passou por revisão. 

Término do prazo para solicitação de aproveitamento de disciplina(s) de outro(s) 

programa(s). 

25/04 a 

16/05/2021 

Recesso Graduação 

17/07/2021 Término das aulas do 1º semestre 2021. 

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO 2021/2 

19/07/2021 Disponibilização no site do PPGA, das disciplinas ofertadas no 2º semestre 2021. 

 

09 a 

11/08/2021 

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 1º 

semestre 2021. 

12 a 

20/08/2021* 

Matrícula para aluno(a)s ingressante(s) no 2º semestre 2021. 

 

23/08/2021 Início das aulas do 2º semestre 2021. 

Reunião geral do PPGA – Todos os Discentes matriculados (Google meet – 8:00) 

24/08/2021 Prazo final para entrega do plano de estudos de alunos ingressantes no 2º semestre 

de 2021. 

30/08/2021 Entrega na secretaria do PPGA do plano de aulas das disciplinas ofertadas no semestre. 

24/08/2021 Prazo final para substituição do plano de estudos que passou por revisão. 

Término do prazo para solicitação de aproveitamento de disciplina(s) de outro(s) 

programa(s). 

10/12/2021 Término das aulas do 2º semestre 2021. 
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