
Pós-Graduação em Matemática – Mestrado e Doutorado
Calendário 2015 aprovada em reunião da CPG de 17/12/14

Mês Dia Atividade

Janeiro
12 Início das aulas programadas para o período de verão/2015.

12 à 14 Período de Inscrição em disciplinas de verão e na disciplina de Análise na 
Reta para o período de verão/2015.

15 Divulgação das Inscrições Homologadas

Fevereiro
04 Exame de língua estrangeira

27 Edital para aluno especial para o primeiro semestre/2015

Março
06 Encerramento das disciplinas do período de verão.

09 Início das aulas do primeiro semestre

12 Reunião da CPG com os estudantes ingressantes. Definição de orientador 
acadêmico, seção 2, artigo 34 da Resolução CEPEC 1068.

9 `a 17 Período de matrículas para estudantes ingressantes em 2015 e alunos 
especiais.

18/03 à
24/03

Período para solicitação de  inclusão em disciplinas do primeiro 
semestre /2015

Abril 06 Prazo final para solicitação de cancelamento de matrícula em disciplina 
para o primeiro semestre/2015 segundo a seção V, art. 45 da Resolução 
CEPEC 1068. 

01 à 30 Período para encaminhamento de Planos de Trabalhos e de Estágio 
Docência dos alunos de mestrado e doutorado ingressantes no ano de 
2014.

Junho 18 Reunião da CPG. Discussão do edital de seleção 2016.

Junho 24 à 30 Período de inscrição  de alunos regulares em disciplinas para o segundo 
semestre/2015.

Julho 03 Fim das aulas do primeiro semestre/2015

Agosto 03 Início das aulas do segundo semestre/2015.

Agosto 03 à 07 Período de inscrição  de alunos especiais  em disciplinas para o segundo 
semestre/2015.

10 à 18 Período para solicitação de inclusão  em disciplinas do segundo 
semestre/2015.

 31 Prazo final para solicitação de cancelamento de matrícula em disciplinas 
do  segundo semestre/2015 segundo a seção V, art. 45 da Resolução 
CEPEC 1068

Agosto 03 Reunião da CPG

Setembro 07 Abertura de inscrições para o processo seletivo 2016.

Novembro 19 Reunião da CPG.

Novembro 27 Fim das aulas do segundo semestre/2015.

Dezembro 13 Início do Exame de Qualificação Escrito (Mestrado e Doutorado)



18 Fim do Exame de Qualificação Escrito (Mestrado e Doutorado)

As solicitações de defesas de dissertações de mestrado e tese de doutorado é de fluxo contínuo e os
mesmos deverão ser solicitados, através do preenchimento de formulário que se encontra em
http://posgraduacao.mat.ufg.br/p/7864-formularios,  com no mínimo de 40 (quarenta) dias de
antecedência à data de defesa e entregues na secretaria do programa. Lembrar que uma versão do
trabalho deverá ser entregue com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência. A Comissão
Administrativa se reunirá, caso seja necessário, na última semana de cada mês a partir de fevereiro
de 2015, sendo assim as demandas deverão ser encaminhadas na secretaria da pós-graduação até a
sexta-feira da penúltima semana de cada mês. Leiam a Resolução CEPEC 1068 para saberem
quais são as competências que devem ser encaminhadas para a Comissão Administrativa.

Goiânia, 17 de dezembro de 2014.

       Profa. Dra. Marina Tuyako Mizukoshi
                              Coordenadora de Pós-Graduação em Matemática do IME/UFG
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