
 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PPGADM 20221 
Atualizado em: 22/11/2022 

 

Mês Dia Atividade 

JAN 
2 Início de período de matrículas para veteranos nas disciplinas de 2022/01 

24 Publicação Edital Vagas Alunos Disciplinas Isoladas 2022/1 

   

FEV 
16 Reunião Ordinária da CPG 

25 Final de período de matrículas para veteranos nas disciplinas de 2022/1 

   

 
 

MAR 

4 Limite para entrega à Secretaria dos Planos de Ensino 2022/1 

7 Início das aulas do semestre 2022/1 

16 Reunião ordinária da CPG 

31 Prazo final para defesa no Mestrado para ingressantes 2020 (24º mês)2 
   

 

 
ABR 

6 Aula Magna do semestre 2022-1 

13 Reunião ordinária da CPG 

15 Início do recesso das aulas do semestre 2022/13 

 

20 
Seminário PPGADM & LAPEI: "Métricas de impacto de periódicos, publicações e autores e sua 

importância para a decisão de onde pesquisar ou publicar” 
   

 
 

MAI 

2 Reinício das aulas do semestre 2022/1 

18 Reunião ordinária da CPG 

31 Prazo final para Qualificação de Mestrado para ingressantes 2021 (14º mês)4 

31 Prazo final para Qualificação de Doutorado para ingressantes 2020 (26º mês)4 
   

 
 

JUN 

15 Reunião ordinária da CPG 

15 Definição das ofertas de disciplinas para o semestre 2022/2 

15 Aprovação minuta Edital PS 2023 

20 Início período para pedido de matrículas dos Discentes regulares em disciplinas 2022-2 

27 Inicio da avaliação das disciplinas de 2022-1, da secretaria e coordenação em 2022-1 

30 Envio de versão preliminar Edital do Processo Seletivo 2023 à PRPG/UFG 



 

Mês Dia Atividade 

JUL 
1 Final da avaliação das disciplinas de 2022-1, da secretaria e coordenação em 2022-1 

1 Término prazo para pedido de matrículas dos Discentes regulares em disciplinas 2022-2 

4 Término das aulas do semestre 2022/1 

4 Início do período ara matrículas Discentes externos para 2022-2 

8 Término do período para matrículas Discentes externos para 2022-2 

20 Reunião ordinária da CPG 

   

 

AGO 
1 Início do semestre letivo 2022/2 

24 Reunião ordinária da CPG 

31 Limite para Docentes consolidarem no SIGAA disciplinas de 2022/1 

   

SET 1 Publicação dos temas para pesquisa PS turma 2023 

   

OUT 19 Reunião ordinária da CPG 

   

NOV 16 Reunião ordinária da CPG 

   

 
 
DEZ 

 

5 
Final do prazo para a conclusão do Exame de Conteúdos Específicos (Ensaio teórico) da turma de 

doutorado ingressante em 2021 (20º mês)5. 

14 Reunião ordinária da CPG 

15 Publicação das ofertas de disciplinas para o 2023-1 e 2023-2 

16 Término período letivo 2022/2 

 
 

Notas: 

(1) Calendário anual sujeito à alteração para inserção de novas atividades e ajustes do planejamento do PPGADM. 

(2) A defesa deverá ocorrer no prazo mínimo de 15 dias e máximo de 60 dias contados a partir do recebimento pela secretaria do 
PPGADM da versão digital. 

(3) Início do periodo de recesso das aulas dos cursos de gradução após o término do semestre 2021-2. 

(4) A solicitação de formação da Comissão Examinadora para o Exame de Qualificação será entregue pelo (a) discente à Secretaria do 
PPGADM com antecedência mínima de 20 dias da data prevista para a realização do Exame. 

(5) Este é o prazo final para obtenção do resultado das avaliações dos pareceristas. NÃO É O PRAZO para submissão do trabalho para 
avaliação. Em geral, o processo de avaliação é de, no mínimo, 45 dias a partir da submissão do trabalho. 



 

 

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES DO DOCUMENTO 
 

Data Versão Atualização 

22/02/2022 1 Criação e publicação do original 

25/03/2022 2 Inclusão da Aula Magna (6/4) e seminário (20/4) 

18/05/2022 3 Inclusão grandes datas semestre 2022-2 

22/06/2022 4 Inclusão data CPG julho/2022 

10/08/2022 5 Alteração data CPG de agosto/2022 

12/09/2022 6 Inclusão data publicação de temas PS 2023 e exclusão reunião ordinária CPG de set/2022 

22/11/2022 7 Acréscimo de data de publicação das ofertas para 2023-1 e 2023-2 

 


