
Calendário Acadêmico PPGMO – ANO 2017

Início Evento Fim

02/03/2017 Período de matrícula exclusivo para os ingressantes na turma
2017/01

07/03/2017

06/03/2017 Período de matrícula exclusivo para os ingressantes em turmas
anteriores a 2017/01

08/03/2017

Data  limite  para  realizar  a  Defesa  de  Dissertação  para  os
ingressantes  na  turma  2015/01  e  que  não  solicitaram
prorrogação de prazo

08/03/2017

Aula de Boas Vindas para os ingressantes na turma 2017/01 09/03/2017

Início das aulas do 1º semestre de 2017 09/03/2017

Data  limite  para  os  professores  apresentarem  o  Plano  de
Ensino das disciplinas ofertadas no 1º Semestre de 2017 

20/03/2017

20/03/2017 Período  de  ajuste  de  matrícula  para  todos  os  discentes,
exclusão e inclusão de disciplinas, referente ao 1º semestre de
2017

22/03/2017

Data limite para o discente solicitar cancelamento de matrícula
em disciplina do 1º semestre de 2017

26/04/2017

22/03/2017 Data  limite  para  os  discentes  se  inscreverem  no  Estágio
Docência ofertado no 1º Semestre de 2017

26/04/2017

Previsão do lançamento do Edital de Seleção para ingressantes
na turma 2017/02

05/05/2017

Data limite para a solicitação de prorrogação de data da Defesa
da Dissertação, para os ingressantes na turma 2015/02.

19/06/2017

Data  limite  para  solicitar  prorrogação do prazo referente  ao
seminário  das  disciplinas  Estudo  Dirigido  ofertadas  no  1º
semestre de 2017

30/06/2017

Data limite para os professores das disciplinas Estudo Dirigido
entregarem  o  formulário  de  indicação  da  banca  para  o
seminário

30/06/2017

Data  limite  para  a  realização  do  seminário  referente  as
disciplinas Estudo Dirigido ofertadas no 1º semestre de 2017,
para os alunos que não solicitaram prorrogação de prazo

14/07/2017

Fim das aulas do 1º semestre de 2017 15/07/2017

16/07/2017 Período de Recesso Acadêmico 30/07/2017

16/07/2017 Período para a entrega do mapa de notas e lista de frequência
referente às disciplinas ofertadas no 1º semestre de 2017

04/08/2017

Data limite para a coordenação divulgar as disciplinas a serem
ofertadas no 2° semestre de 2017 

06/08/2017

07/08/2017 Período de matrícula exclusivo para os ingressantes na turma
2017/02

09/08/2017



09/08/2017 Período de matrícula exclusivo para os ingressantes em turmas
anteriores a 2017/02

10/08/2017

Aula de Boas Vindas para os ingressantes na turma 2017/02 11/08/2017

31/07/2017 Período para a entrega da ficha de avaliação e relatório final
referente ao Estágio Docência ocorrido no 1º semestre de 2017

14/08/2017

Início das aulas do 2º semestre de 2017 14/08/2017

Data  limite  para  realizar  a  Defesa  de  Dissertação  para  os
ingressantes  na  turma  2015/02  e  que  não  solicitaram
prorrogação de prazo

19/08/2017

Data  limite  para  os  professores  apresentarem  o  Plano  de
Ensino das disciplinas ofertadas no 2º Semestre de 2017

21/08/2016

24/08/2017 Período  de  ajuste  de  matrícula  para  todos  os  discentes,
exclusão e inclusão de disciplinas, referente ao 2º semestre de
2017

28/08/2017

08/04/2017 Período  para  realizar  o  Exame  de  Qualificação,  para  os
ingressantes na turma 2016/01

08/09/2017

28/08/2017 Data  limite  para  os  discentes  se  inscreverem  no  Estágio
Docência ofertado no 1º Semestre de 2017

11/09/2017

Data limite para o discente solicitar cancelamento de matrícula
em disciplina do 1º semestre de 2017

21/09/2017

Previsão do lançamento do Edital de Seleção para ingressantes
na turma 2018/01

27/10/2017

23/12/2017 Período de Recesso Acadêmico 14/01/2018

Data  limite  para  solicitar  prorrogação do prazo referente  ao
seminário  das  disciplinas  Estudo  Dirigido  ofertadas  no  1º
semestre de 2017

15/01/2018

Data limite para os professores das disciplinas Estudo Dirigido
entregarem  o  formulário  de  indicação  da  banca  para  o
seminário

15/01/2018

Data  limite  para  a  realização  do  seminário  referente  as
disciplinas Estudo Dirigido ofertadas no 2º semestre de 2017,
para os alunos que não solicitaram prorrogação de prazo

02/02/2018

Fim das aulas do 2º semestre de 2017 03/02/2018

Data limite para a solicitação de prorrogação de data da Defesa
da Dissertação, para os ingressantes na turma 2016/01

08/02/2018

05/02/2018 Período para a entrega do mapa de notas e lista de frequência
referente às disciplinas ofertadas no 2º semestre de 2017

19/02/2018

05/02/2018 Período de Recesso Acadêmico 04/03/2018

Data limite para a Coordenação divulgar as disciplinas a serem
ofertadas no 1° semestre de 2018

05/03/2018

06/03/2018 Período de matrícula exclusivo para os ingressantes na turma
2018/01

08/03/2018



08/03/2018 Período de matrícula exclusivo para os ingressantes em turmas
anteriores a 2018/01

09/03/2018

Aula de Boas Vindas para os ingressantes na turma 2018/01 09/03/2018

Início das aulas do 1º semestre de 2018 12/03/2018

Data  limite  para  os  professores  apresentarem  o  Plano  de
Ensino das disciplinas ofertadas no 1º Semestre de 2018

19/03/2018

Data  limite  para  realizar  a  Defesa  de  Dissertação  para  os
ingressantes  na  turma  2016/01  e  que  não  solicitaram
prorrogação de prazo

08/04/2018


