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CALENDÁRIO ACADÊMICO 2022/2 
DATA PROGRAMAÇÃO 

02 a 28/01/2022 Período de inscrição (Edital) para candidatos regulares (Edital 05/2021)  

07/02/2022 Disponibilização no site do PPGBA das disciplinas ofertadas no 1º semestre de 

2022. 

21/02/2022 a 01/03/2022 

 

Período de inscrição para candidatos especiais (Edital 01/2022) – via e-mail 

selecao.ppgba@ufj.edu.br  

09 a 11//03/2022 Período de matrícula de calouros (fichas e documentos encaminhados via e-mail 

institucional do PPGBA ppgba@ufj.edu.br). 

10/03 a 15/03/2022 Período de matrícula de alunos regulares (via SIGAA – online). 

14 e 15/03/2022 

 

Período de matrícula para alunos especiais (via email institucional do PPGBA 

ppgba@ufj.edu.br). 

19/03/2022 Docentes - data limite para envio do Plano de Ensino das disciplinas ofertadas no 

1º semestre de 2022 (via e-mail institucional). 

21/03/2022 

 

Aula Inaugural para os Calouros e apresentação do Regimento - online (à 

confirmar). 

21/03/2022 Início das disciplinas regulares do 1º. semestre de 2022. 

15/07/2022 Término das aulas do 1º semestre de 2022. 

20/07/2022 Período final de envio dos conceitos e Diários de Classe das disciplinas ofertadas 

no 1º semestre de 2022 (via SIGAA). 

31/10/2022 Data limite para ralização do Exame de Qualificação (para alunos que 

ingressaram em março/2021). 

30/11/2022 Data limite para ralização do Exame de Qualificação (para alunos que 

ingressaram em abril/2021). 

28/02/2023 Data limite para ralização da defesa de dissertação (para alunos que ingressaram 

em março/2021). 

31/03/2023 Data limite para ralização da defesa de dissertação (para alunos que ingressaram 

em abril/2021). 

OBS.: O agendamento e solicitação das defesas de Qualificação e Defesa deverão ser solicitadas via 

Processo SEI e SIGAA, pelo Orientador(a), com antecedência mínima de 30 dias da data da sua 

realização. 

19/07/2022 Disponibilização no site do PPGBA das disciplinas ofertadas no 2o semestre de 

2022. 

02 a 4/08/2022 Período de matrícula de alunos regulares (via SIGAA – online). 

05/08/2022 Data limite para envio na secretaria do plano de ensino das disciplinas ofertadas 

no semestre. 

08/08/2022 Início das aulas do 2o Semestre de 2022. 

10/12/2022 Término das aulas do 2o semestre de 2022/2. 

15/12/2022 Período final de entrega dos conceitos e Diários de Classe das disciplinas 

ofertadas no 2o semestre de 2022 (via sigaa ou via Secretaria Geral da Pós- 

graduação). 

 
 
 

Mônica Rodrigues Ferreira Machado 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal 
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