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

CALENDÁRIO – 2021/21 – 26/07/2021 a 12/11/2021 

Semana Dias Atividade 

RETORNO 26 a 30 de julho 

 26 e 27 de julho – matrícula de alunos regulares do PPGP e matrícula de alunos de outros PPG’s da UFG 

 28 de julho – inscrição de alunos especiais 

 30 de julho – divulgação do resultado dos alunos especiais 

1ª Semana 02 a 06 de agosto 

 02 de agosto – início das aulas do PPGP2 

 04 de agosto – Prazo final para solicitação de Banca de Defesa e envio dos exemplares para a banca – 6ª turma 

 04 de agosto – reunião da Coordenadoria do PPGP 

2ª Semana 09 a 13 de agosto   

3ª Semana 16 a 20 de agosto   

4ª Semana 23 a 27 de agosto   

5ª Semana 30 de agosto a 03 de setembro   

6ª Semana 06 a 10 de setembro  07 de setembro – feriado nacional 

7ª Semana 13 a 17 de setembro  15 de setembro – reunião da Coordenadoria do PPGP 

8ª Semana 20 a 24 de setembro   

9ª Semana 
27 de setembro a 01 de 

outubro 
  

10ª Semana 04 a 08 de outubro  04 a 08 de outubro – Conpeex 

11ª Semana 11 a 15 de outubro   

12ª Semana 18 a 22 de outubro  20 de outubro – reunião da Coordenadoria do PPGP 

13ª Semana 25 a 29 de outubro   

14ª Semana 01 a 05 de novembro 
 01 de novembro – Dia do servidor público 

 02 de novembro – feriado nacional 

15ª Semana 08 a 12 de novembro 
 10 de novembro – reunião de Coordenadoria do PPGP 

 12 de novembro – término 2021/2 

PRAZOS 

Prazos Turma 06: 

 04 de agosto de 2021 – Prazo máximo para protocolar solicitação de banca de defesa e envio dos exemplares 

 03 de setembro de 2021 – Prazo máximo para realização da Banca de Defesa 

Prazos Turma 07: 

 31 de março de 2022 – Prazo máximo para o Exame de Qualificação 

 31 de agosto de 2022 – Prazo máximo para realização da Banca de Defesa 

Prazos Turma 08: 

 Dezembro de 2021 – VII Seminário de Pesquisa 

 Setembro de 2022 – Exame de Qualificação 

 Abril de 2023 – Defesa 
 

 
1 Obs2: O calendário poderá sofrer alterações de acordo com definições da Coordenadoria do PPGP. 
2 Obs1: De forma a cumprir a carga horária, as disciplinas terão algumas aulas assíncronas em horários estabelecidos pelos docentes. 


