
 

 

 

 

CALENDÁRIO – 2022.2 

 
 

DATA/MÊS PROGRAMAÇÃO 

JULHO  
 

 
01/07  

Reunião ordinária do Colegiado do PPGE  

05/07  
 

Aula inaugural - turma 2022  

Profa. Tereza Sarmento (via Canal no Youtube)  

 

 
09/07 

Encerramento - período letivo - 2022.1 

AGOSTO 

02 e 03/08 Matrícula - Alunos regulares via SIGAA 

04 e 05/08  Matrícula - Alunos regulares de outros PPGs da UFJ  

05/08 Reunião ordinária do Colegiado do PPGE  

08/08 Início - período letivo - 2022.2  

15/08  Data limite para a consolidação das disciplinas - 2022.1 (notas 

e frequência)  

SETEMBRO 

02/09  Reunião ordinária do Colegiado do PPGE  

11/09 Data limite para defesa da turma 2020 (com pedido de 

prorrogação de defesa aprovado e todos os itens dispostos no 

Art. 41 do regulamento do PPGE atendidos)  

12/09 Limite para envio de documentação de bolsistas CAPES (novos 

bolsistas) pela Comissão de bolsas 

OUTUBRO 

08/10 Reunião ordinária do Colegiado do PPGE 

04 a 07  ANPEd- Centro-Oeste  

17 a 21  CONEPE  

Seminário de dissertações do PPGE  

NOVEMBRO 



 

04/11 Reunião do Colegiado do PPGE  

17/11  Entrega dos relatórios de bolsas 2022.2 (inclusive novos bolsistas) 

25/11 Prazo máximo para apresentação de pedidos de prorrogação via 

processo SEI de  bancas de qualificação da turma 2021 (Normativa 

interna nº10/2017, Art. 5º, Parágrafo 1º) para aprovação na reunião 

de dezembro.  

DEZEMBRO /JANEIRO 

02/12  Prazo máximo para aprovação de pedidos de prorrogação de  

bancas de qualificação da turma 2021 (Normativa interna 

nº10/2017, Art. 5º, Parágrafo 1º).  

09/12  Reunião do Colegiado do PPGE  

(excepcionalmente na segunda sexta-feira do mês para a 

aprovação do resultado do processo seletivo) 

10/12  Encerramento - período letivo - 2022.2  

17/01/2023 Prazo máximo para a qualificação da turma 2021 

 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/421/o/Prazos_para_qualifica

%C3%A7%C3%A3o_e_defesa_turmas_2019_a_2021_%281%29.

pdf 

 

27/01/2023 Data limite para a consolidação das disciplinas - 2022.2 (notas 

e frequência)  

 

Para consulta - Calendário da pós-graduação (PRPG/UFJ)  

 

Indicação para 2022.2   

Início – 08 de agosto  

Término – 10 de dezembro  

 

Disponível em: https://copg.jatai.ufg.br/n/154068-calendario-2-semestre-2022_2 

 

Para consulta – Grandes datas – Graduação   
 

Período de aulas - 2022.1  08/08 a 10/12  

Recesso acadêmico (a confirmar)  24 de dezembro a 08 de janeiro de 2023  

Período de aulas - 2022.2 (a confirmar)  09/01/2023 



 

Reuniões do Conselho Diretor da UACHL  

1ª quinta feira do mês Reunião do CD CHL 

1 semana antes da reunião Encaminhar projetos e solicitações para 
aprovação 

 

 

Aprovado em 03 de junho de 2022. 

 
 
 

Elizabeth Gottschalg Raimann 

Coordenadora do PPGE/UFJ 


