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CALENDÁRIO ACADÊMICO PPGZ 2022* 
 

Datas importantes* 
 Início Término 

Período disciplinas 2022/1 14/03 08/07 
Período disciplinas 2022/2 08/08 09/12 

Matrícula ingressantes 2022/1 07/03 09/03 
Matrícula não ingressantes 2022/1 22/02 25/02 
Matrícula não ingressantes 2022/2 01/08 03/08 

 
 

JANEIRO 
01 a 15 Envio de documentos pelos discentes para Edital de manutenção das bolsas do PPGZ 
03 a 18 Período de inscrições para o processo seletivo regular para ingresso em 2022 conforme edital próprio 
02 a 31 Período de preenchimento do Coleta Capes na Plataforma Sucupira 
24 a 27 Divulgação do resultado de manutenção das bolsas do PPGZ 

31 Prova de suficiência em língua estrangeira do PS2022 
  

FEVEREIRO 
02 Divulgação da lista de discentes em processo de desligamento  

01 a 04 Período para confirmação pelos docentes da oferta de disciplinas previstas na matriz de disciplinas, 
com dia e horário, para o primeiro semestre de 2022 

01 a 18 Envio dos documentos dos alunos candidatos à bolsa matriculados no PPGZ 
02 a 28 Período de Coleta Capes e preenchimento da plataforma Sucupira 
01 a 28 Etapas do processo seletivo de alunos regulares para ingresso no PPGZ conforme edital próprio 
22 a 26 Período para solicitação de mudança de projeto de dissertação ou tese  
22 a 25 Matrícula via SIGAA dos alunos regulares e de outros programas para o primeiro semestre de 2022 

  
MARÇO 

03 a 08 Divulgação da classificação de desempenho discente para efeito de distribuição de bolsas 
07 a 09 Matrícula dos alunos aprovados no processo seletivo 2022 

11 Aula inaugural do semestre letivo 
14 Início das aulas das disciplinas regulares do primeiro semestre de 2022 

09 a 11 Implementação das bolsas para o ano de 2022 
14 a 18 Período de ajustes na matrícula em disciplinas 
14 a 25 Disciplina - Metodologia Científica 

* Feriados: 02 - Quarta-feira de Cinzas 

 
 
 
 
 
 



ABRIL 
04 a 08 Período para entrega do plano de atividades a serem desenvolvidas pelos ingressantes em 2022 
01 a 15 Período para solicitação de mudança de projeto de dissertação ou tese 
11 a 15 Período para entrega dos planos de atividades de estágio em docência a serem executados com início 

em maio de 2022 
25 a 29 Período para entrega da composição ou solicitação de alteração do comitê de orientação dos alunos 

regulares  
* Feriados: 15 - Paixão de Cristo, 21 -Tiradentes 

  
MAIO 

01 a 15 Período para solicitação de mudança de projeto de dissertação ou tese  
09 a 13 Período para solicitação de aproveitamento de créditos e de atividades complementares 
25 a 29 Período para entrega do relatório Final de Estágio em Docência  

* Feriados:  24 – Padroeira de Goiânia Nsa. Sra. Auxiliadora 
  

JUNHO 
06 a 07 Chamada interna para alunos bolsistas do Programa de demanda Social da CAPES que pretendem 

fazer mudança de nível para doutorado 
06 a 10 Período para confirmação pelos docentes da oferta de disciplinas previstas na matriz de disciplinas, 

com dia e horário, para o segundo semestre de 2022 
* Feriados:  16 -Corpus Christi 

  
JULHO 

08 Término das aulas das disciplinas regulares do primeiro semestre de 2022 
12 a 13  Período para os docentes consolidarem os conceitos e frequências das disciplinas regulares ofertadas 

no primeiro semestre por meio do SIGAA 
01 a 30 Processo seletivo de alunos especiais para ingresso no PPGZ 2022/2 conforme edital próprio 

  
AGOSTO 

01 a 03 Período de matrícula via SIGAA dos alunos regulares e de outros programas para o segundo semestre 
de 2022 

05 Matrícula dos alunos especiais para o segundo semestre de 2022 
08 Aula inaugural do segundo semestre letivo 
08 Início das aulas das disciplinas regulares do segundo semestre de 2022 

08 a 12 Período para entrega dos planos de atividades de estágio em docência a serem executados com início 
em Setembro de 2022 

15 Divulgação da lista de discentes em processo de desligamento 
15 a 17 Período de ajustes na matrícula em disciplinas 
29 a 31  Colóquio de projetos do PPGZ  

  
SETEMBRO 

01 a 15 Período para solicitação de mudança de projeto de dissertação ou tese  
19 a 23 Período para entrega de adequação de plano de atividades a serem desenvolvidas pelos estudantes 
19 a 23 Período para entrega do relatório Final de Estágio em Docência 
26 a 30 Período para entrega de projetos de pesquisa para registro inicial pelos alunos ingressantes em 2022 
26 a 30 Período para entrega da composição ou solicitação de alteração do comitê de orientação dos alunos 

regulares  
* Feriados: 7: Independência do Brasil 

 



OUTUBRO 
06 a 07 Período de autoavaliação do PPGZ com estudantes e professores 
25 a 27 Período para solicitação de aproveitamento de créditos e de atividades complementares 

* Feriados: 12: Nsa. Sra. Aparecida; 24: Aniversário de Goiânia; 28: Dia do Servidor Público 
 

NOVEMBRO 
01 a 15 Período para solicitação de mudança de projeto de dissertação ou tese  

21 Divulgação do Edital para o Processo Seletivo de aluno regular para ingresso no PPGZ em 2023 
21 a 25 Período para confirmação pelos docentes da oferta de disciplinas previstas na matriz de disciplinas, 

com dia e horário, para o primeiro semestre de 2023 
* Feriados: 2: Finados 15: Proclamação da República 

 
DEZEMBRO 

09 Término das aulas das disciplinas regulares do segundo semestre de 2022 
10 Data limite para os docentes atualizarem os Currículos Lattes para o Coleta Capes via plataforma 

Sucupira 
10 a 17 Período para entrega dos relatórios anuais de acompanhamento discente pelos estudantes assinados 

pelos orientadores 
12 a 14 Período para os docentes consolidarem os conceitos e frequências das disciplinas ofertadas no 

segundo semestre de 2022 por meio do SIGAA 
12 a 16 Período para entrega do relatório Final de Estágio em Docência 

*Sujeito a alterações. 


