
CALENDÁRIO PARA O ANO DE 2022 – PPGCTA UFG  

DATA PROGRAMAÇÃO 

09/02/2022 Término do prazo para a turma de 2020 marcar defesa de 

dissertação em período regular (24 meses). 

15 A 17/03/2022 - Matrícula para o 1° semestre de 2022 (alunos novos e regulares). 

* Os alunos que não são de 1° matrícula segundo a RESOLUÇÃO 

PPGCTA N°009, DE 27 DE SETEMBRO 2017 deverão entregar 

nesta data o Plano de desenvolvimento do Produto Final e o Relatório 

Semestral com anuência do orientador. O envio será online através do 

e-mail: ppgcta.agro@ufg.br 

15/03/2022 - Divulgação de edital para seleção de aluno especial. 

18/03/2022 - Divulgação dos resultados - alunos especiais. 

19/03/2022 - Matrícula para o 1° semestre de 2022 (alunos especiais). 

21/03/2022 

 

- Início das aulas do 1° semestre de 2022. 

04/04/2022 - Término do período para acréscimo de disciplina. 

- Término do período para trancamento de matrícula no curso. 

-  Término do período para solicitação de aproveitamento de 

disciplina(s) de outro(s) programa(s). 

 

11/04/2022 - Término do período para cancelamento de inscrição em 

disciplina. 

08/07/2022 - Término das aulas do 1° semestre de 2022. 

ATÉ  

15/07/2022 

 

- Encaminhamento dos conceitos no SIGAA das disciplinas 

ministradas no 1° semestre de 2022.  

12/07/2022 A 

05/08/2022 

- Recesso escolar. 

08 A 10/08/2022 - Matrícula para o 2° semestre de 2022 (alunos regulares). 

 

* Os alunos que não são de 1° matrícula segundo a RESOLUÇÃO 

PPGCTA N°009, DE 27 DE SETEMBRO 2017 deverão entregar 

nesta data o Relatório Semestral com anuência do orientador. 

08/08/2022 - Divulgação de edital para seleção de aluno especial. 

10/08/2022 - Divulgação dos resultados - alunos especiais. 

11 e 12/08/2022 - Matrícula para o 2° semestre de 2022 (alunos especiais). 

15/08/2022 - Início das aulas do 2° semestre de 2022. 

31/09/2022 - Término do período para acréscimo de disciplina. 

- Término do período para trancamento de matrícula. 

31/09/2022 - Término do período para cancelamento de inscrição em 

disciplina. 

21/09/2022 - Término do período para solicitação de aproveitamento de 

disciplina(s) de outro(s) programa(s). 

14/12/2022 - Término das aulas do 2° semestre de 2022. 

ATÉ  

16/12/2022 

Encaminhamento dos conceitos no SIGAA das disciplinas 

ministradas no 2° semestre de 2022. 

Á partir de 

19/12/2022 

- Recesso escolar. 

 


