
 

 

 

Prazos para qualificação e defesa A coordenação a fim de organizar os prazos de 

qualificação e defesa dos discentes das turmas 2021 e 2022, tendo por base a 

Normativa Interna n.º 10/2017, apresenta nos quadros a seguir, a contagem do tempo 

para cada turma a partir da data de sua matrícula no PPGE.  

 

Contagem de tempo para qualificação e defesa 

Normativa: 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/421/o/Normativa_Interna_N%C2%BA_10-2017.pdf 

 

 

Turma 2021 

Data  Meses/Atividade 

17/03/2021 Matrícula  

17/04/2021 1 mês  

17/05/2021  2 meses  

17/06/2021   3 meses  

17/07/2021 4 meses  

17/08/2021 5 meses  

17/09/2021 6 meses  

17/10/2021 7 meses  

17/11/2021 8 meses  

17/12/2021 9 meses  

17/01/2022 10 meses  

17/02/2022 11 meses  

17/03/2022 12 meses  

17/04/2022 13 meses  

17/05/2022 14 meses  

17/06/2022 15 meses  

17/07/2022 16 meses  

17/08/2022 17 meses  



17/09/2022 18 meses  

17/10/2022 19 meses  

17/11/2022 20 meses  

17/12/2022 21 meses  
Prazo máximo para pedir prorrogação da qualificação 
 
§1º O pedido de prorrogação de prazo para o exame de qualificação de 
mestrado deve ser protocolado até o 21º mês, a partir da data de 
matrícula do aluno. 
 

17/01/2023 22 meses  
Prazo máximo para a qualificação  
 
§ 2º O pedido de prorrogação de prazo para defesa da dissertação deve 
ser protocolado entre o 22º e o 23º mês, a partir da data de matrícula 
do aluno. 

17/02/2023 23 meses  
§ 2º O pedido de prorrogação de prazo para defesa da dissertação deve 
ser protocolado entre o 22º e o 23º mês, a partir da data de matrícula 
do aluno. 

17/03/2023 24 meses  
Prazo máximo para a defesa 

17/04/2023 25 meses  
Prazo máximo para qualificar para quem teve o pedido de prorrogação 
aprovado 

17/05/2023 26 meses  

17/06/2023 27 meses  

17/07/2023 28 meses  

17/08/2023  29 meses 

17/09/2023 30 meses  
Prazo máximo para defesa com pedido de prorrogação aprovado 
 

 

 

 

Turma 2022 

Data  Meses/Atividade 

17/03/2022 Matrícula  

17/04/2022 1 mês  

17/05/2022 2 meses  

17/06/2022  3 meses  

17/07/2022 4 meses  

17/08/2022 5 meses  

17/09/2022 6 meses  

17/10/2022 7 meses  

17/11/2022 8 meses  

17/12/2022 9 meses  



17/01/2023 10 meses  

17/02/2023 11 meses  

17/03/2023 12 meses  

17/04/2023 13 meses  

17/05/2023 14 meses  

17/06/2023 15 meses  

17/07/2023 16 meses  

17/08/2023 17 meses  

17/09/2023 18 meses  

17/10/2023 19 meses  

17/11/2023 20 meses  

17/12/2023 21 meses  
Prazo máximo para pedir prorrogação da qualificação 
 
§1º O pedido de prorrogação de prazo para o exame de qualificação de 
mestrado deve ser protocolado até o 21º mês, a partir da data de 
matrícula do aluno. 
 

17/01/2024 22 meses  
Prazo máximo para a qualificação  
 
§ 2º O pedido de prorrogação de prazo para defesa da dissertação deve 
ser protocolado entre o 22º e o 23º mês, a partir da data de matrícula 
do aluno. 

17/02/2024 23 meses  
§ 2º O pedido de prorrogação de prazo para defesa da dissertação deve 
ser protocolado entre o 22º e o 23º mês, a partir da data de matrícula 
do aluno. 

17/03/2024 24 meses  
Prazo máximo para a defesa 

17/04/2024 25 meses  
Prazo máximo para qualificar para quem teve o pedido de prorrogação 
aprovado 

17/05/2024 26 meses  

17/06/2024 27 meses  

17/07/2024 28 meses  

17/08/2024 29 meses 

17/09/2024 30 meses  
Prazo máximo para defesa com pedido de prorrogação aprovado 
 

 

Observações:  

1) As solicitações de bancas de qualificação e defesa devem ser feitas via SEI em processo 

aberto pelo(a) orientador (a) cujo formulário também deve ser assinado pelo 

mestrando (a).  

2) As reuniões do Colegiado do PPGE têm sido às primeiras sextas-feiras do mês. Dessa 

forma, as solicitações devem ser abertas com antecedência viável para a aprovação 

na reunião mensal.  



 

 

 


