Semana

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - PPGP/FE/UFG
CALENDÁRIO – 2020/2i e 2021/1ii
Dias
Atividade

Processo
seletivo

Fevereiro

Processo
seletivo

01 a 05 de março

Processo
seletivo

08 a 12 de março

MATRÍCULA

15 a 19 de março

1ª Semana

22 a 26 de março

2ª Semana
3ª Semana
4ª Semana
5ª Semana
6ª Semana
7ª Semana
8ª Semana

29 de março a 02 de abril
05 a 09 de abril
12 a 16 de abril
19 a 23 de abril
26 a 30 de abril
03 a 07 de maio
10 a 14 de maio

9ª Semana

17 a 21 de maio

10ª Semana

24 a 28 de maio

11ª Semana
12ª Semana
13ª Semana
14ª Semana
15ª Semana
16ª Semana

31 de maio a 04 de junho
07 a 11 de junho
14 a 18 de junho
21 a 25 de junho
28 de junho a 02 de julho
05 a 09 de julho

08 de fevereiro – prazo máximo para solicitação das bancas de qualificação da 6ª turma
15 de fevereiro – prazo máximo para o depósito dos exemplares da qualificação da 6ª turma
17 de fevereiro – reunião de Coordenadoria do PPGP
01 a 05 de março – Realização do exame oral do processo seletivo para a 8ª turma
05 de março – prazo máximo para a qualificação da 6ª turma
08 de março – divulgação do resultado preliminar do exame oral do processo seletivo para a 8ª turma
11 de março – realização do exame de língua estrangeira
15 de março – publicação do resultado preliminar do exame de língua estrangeira
17 de março – publicação do resultado final do processo seletivo da 8ª turma
17 de março – reunião de coordenadoria do PPGP
17 e 18 de março – matrículas dos alunos regulares do PPGP (turmas 6 e 7) e de alunos regulares de outros PPGs/UFG
17 e 18 de março – período de inscrição para alunos especiais
19 de março – divulgação do resultado dos alunos especiais selecionados
19 de março – matrícula dos alunos ingressantes (turma 8)
19 de março (10h) – reunião da coordenação com os alunos ingressantes
22 de março – início das aulas
Aula Magna de 2021
02 de abril – feriado
10 de abril – feriado nacional
14 de abril – reunião da Coordenadoria do PPGP
21 de abril – feriado

19 de maio – reunião da Coordenadoria do PPGP
21 de maio – feriado nacional Tiradentes
24 de maio – feriado municipal
7º Seminário de Pesquisa do PPGP
03 de junho – feriado
11 de junho – feriado nacional
16 de junho – reunião da Coordenadoria do PPGP
09 de julho – término dos semestres 2020/2 e 2021/1

1

DATAS IMPORTANTES:
Início das aulas de 2020/2 e 2021/1: 22/mar/2021
Término de 2020/2 e 2021/1: 09/jul/2021
Recesso: 10/jul/2021 a 08/ago/2021
Retorno aulas 2021/2: 09/ago/2021
Término de 2021/2: 27/nov/2021
Prazos Turma 6:
Qualificação: 01/dez/2020 a 05/mar/2021
Defesa: até 03/set/2021 (solicitação de banca até o dia 03/ago/2021)
Prazos Turma 7:
Seminário de pesquisa: mai/2021
Qualificação: até 31/mar/2022
Defesa: até 31/ago/2022
Prazos Turma 8:
Seminário de pesquisa: nov/2021
Qualificação: ago/2022
Defesa: mar/2023
i
ii

O calendário poderá sofrer alterações de acordo com definições da Coordenadoria do PPGP.
Em decorrência da pandemia da COVID-19, os semestres letivos 2020/2 e 2021/1 acontecerão simultaneamente.
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