
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - PPGP/FE/UFG 

CALENDÁRIO – 2019/11 

01/2019: 13/03/2019 a 18/07/2019 

 

Semana Dias Atividade 

RETORNO 13 a 22 de março 

• 13 de março – resultado final da seleção da 6ª turma 

• 13 de março – reunião da Coordenadoria do PPGP 

• 18 a 20 de março – matrícula de alunos regulares 

• 18 e 19 de março – inscrição de alunos especiais 

• 18 de março – 14h – reunião com alunos ingressantes 6ª turma 

• 21 de março – divulgação resultado dos alunos especiais 

• 22 de março – matrícula de alunos especiais 

1ª Semana 25 a 29 de março 
• 25 de março – início das aulas do PPGP 

• 01 de abril – Aula Magna 

2ª Semana 01 a 05 de abril • 03 de abril – 14h – reunião com alunos da 5ª turma 

3ª Semana 08 a 12 de abril  

4ª Semana 15 a 19 de abril 
• 17 de abril – reunião da Coordenadoria do PPGP 

• 19 de abril – feriado nacional 

5ª Semana 22 a 26 de abril  

6ª Semana 29 de abril a 03 de maio • 01 de maio – feriado nacional 

7ª Semana 06 a 10 de maio  

8ª Semana 13 a 17 de maio  

9ª Semana 20 a 24 de maio 
• 22 de maio – reunião da Coordenadoria do PPGP 

• 24 de maio – feriado municipal 

10ª Semana 27 a 31 de maio  

11ª Semana 03 a 07 de junho  

12ª Semana 10 a 14 de junho  

13ª Semana 17 a 21 de junho 

• 19 de junho – reunião da Coordenadoria do PPGP 

• 20 de junho – feriado nacional 

• 21 de junho – recesso 

14ª Semana 24 a 28 de junho  

15ª Semana 01 a 05 de julho  

16ª Semana 08 a 12 de julho • 10 de julho – reunião da Coordenadoria do PPGP 

17ª Semana 15 a 18 de julho • 18 de julho – término de 2019/1 

 

                                                             
1 O calendário poderá sofrer alterações de acordo com definições da Coordenadoria do PPGP. 



Recesso: 19/07 a 18/08 

Retorno aulas 2019/2: 19/08/2019 

Prazos Turma 05: 

- 25/08/2019: Prazo final para protocolar solicitação de Constituição de Banca de Exame de Qualificação 

- 05/09/2019: Prazo máximo para entrega de exemplares na secretaria 

- 26/09/2019: Prazo máximo para realizar banca de exame de qualificação 

- 26/01/2020: Prazo máximo para protocolar solicitação de constituição de banca de defesa de mestrado 

- 25/02/2020: Prazo máximo para entregar exemplares 

- 26/03/2020: Prazo máximo para realizar bancas de defesa 


