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FEVEREIRO 
20 a 24 – Período de matricula aluno regular e disciplina isolada 2017
24 - TURMA 2016: Prazo máximo para agendamento do Exame de Qualificação 
(30 dias antes da data agendada) 
24 – TURMA 2015: Prazo máximo para agendamento da Defesa de Dissertação 
(30 dias antes da data agendada) 
27/02 a 01/03 – Recesso do carnaval 
 
 
 
MARÇO 
06 – Reunião com os selecionados para a Turma 2016 
06– Prazo máximo lançamento de notas do 2° semestre 2016
13 – Início das aulas 1°/2017 
17 – Prazo final para discentes entregarem o Relatório Semestral referente ao 
2°/2016 
17 –TURMA 2016 e 2017: prazo máximo para eleição do representante di
para o ano letivo de 2017 
21 – Reunião da Comissão de Bolsa (avaliação dos Relatórios Semestrais do 
2016-2) 
31- TURMA 2016: Prazo máximo para realização do Exame de Qualificação (prazo 
regular) 
28 – TURMA 2015: Prazo máximo para realização da Defesa de Dissertação 
(prazo regular) 
29 – Reunião do Colegiado 
 
 
ABRIL 
13 e 14 – Recesso Semana Santa 
21 – Feriado de Tiradentes 
26 – Reunião de Colegiado do PPGEO  
 
MAIO 
01 – Feriado do Trabalhador 
30 - TURMA 2016: Prazo máximo para agendamento do Exame de Qualificação 
prorrogações deferidas pelo Colegiado (mínimo 30 dias antes da data agendada)
31 – Reunião de Colegiado do PPGEO  
 
 
JUNHO 
15 e 16 – Feriado Corpus Christi / Recesso 
23 – Último dia de aulas 1°/2017 
28 – Reunião de Colegiado do PPGEO (discussão sobre oferta de disciplinas para 
2017-2) 
30 – TURMA 2016 – Prazo máximo para Qualificação (prorrogações deferidas pelo 
Colegiado) 
 
JULHO 
 
 
AGOSTO 
07 a 11 – Período de matricula aluno regular e disciplina isolada 2°/201
15 – Prazo máximo lançamento de notas do 2° semestre 201
21 – Início das aulas 2°/2017 – Previsão - a adequar com Graduação
21 a 25 – Prazo final para discentes entregarem o Relatório Semestral referente ao 
1°/2017 
29 – Reunião da Comissão de Bolsas (avaliação dos Relatórios Semestrais do 
2017-1) 
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CALENDÁRIO PPGEO 2017 

de matricula aluno regular e disciplina isolada 2017-1 
: Prazo máximo para agendamento do Exame de Qualificação 

: Prazo máximo para agendamento da Defesa de Dissertação 

nto de notas do 2° semestre 2016 

Semestral referente ao 

: prazo máximo para eleição do representante discente 

ação dos Relatórios Semestrais do 

ão do Exame de Qualificação (prazo 

da Defesa de Dissertação 

: Prazo máximo para agendamento do Exame de Qualificação – 
(mínimo 30 dias antes da data agendada) 

ta de disciplinas para 

prorrogações deferidas pelo 

Período de matricula aluno regular e disciplina isolada 2°/2017 
do 2° semestre 2016 
a adequar com Graduação 

o Semestral referente ao 

ação dos Relatórios Semestrais do 

30 – Reunião de Colegiado do PPGEO 
31 – TURMA 2014: Prazo máximo para realiza
meses – prorrogações deferidas pelo Colegiado
 
 
SETEMBRO 
07 e 08 – Feriado Sete de Setembro / Recesso
27 – Reunião de Colegiado do PPGEO 
 
OUTUBRO 
25 – Reunião de Colegiado do PPGEO 
 
NOVEMBRO 
02 e 03 – Feriado de Finados / Recesso
28 – TURMA 2016: Prazo máximo para solicitação de prorrogação de prazo para 
Defesa de Dissertação 
28 – TURMA 2017: Prazo máximo para solicitação de prorrogação de prazo para 
Exame de Qualificação 
29 – Reunião de Colegiado do PPGEO (avaliação solicitações de prorrogação de
prazo para Defesa – Turma 2016 e prazo para Qualificação 
 
DEZEMBRO  
01 – Último dia de aulas 2°/2017 – a depender do início
20 – Reunião do Colegiado 
26 a 29 – Recesso  
 
 
PREVISÕES (as datas a seguir podem vir a ser alteradas)
 
FEVEREIRO 2018 
20 a 24 – Período de matricula aluno regu
28 - TURMA 2016: Prazo máximo para agendamento do Exame de Qualificação 
(30 dias antes da data agendada) 
28 – TURMA 2015: Prazo máximo para agendamento da Defesa de Dissertação 
(30 dias antes da data agendada) 
 
 
MARÇO 2017 
06– Prazo máximo lançamento de notas do 
13 – Início das aulas 1°/2017 – Previsão
17 – Prazo final para discentes entregarem o Relatóri
2°/2017 
17 –TURMA 2017 e 2018: prazo máximo para eleição do representante di
para o ano letivo de 2018 
30- TURMA 2017: Prazo máximo para realização do Exame de Qualificaçã
regular) 
30 – TURMA 2016: Prazo máximo para realização
(prazo regular) 
 
NOVEMBRO 2017 
23 – TURMA 2017: Prazo máximo para solicitação de prorrogação de prazo para 
Defesa de Dissertação 
23 – TURMA 2018: Prazo máximo para 
Exame de Qualificação 
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Reunião de Colegiado do PPGEO  
: Prazo máximo para realização da Defesa de Dissertação (trinta 

deferidas pelo Colegiado) 

Feriado Sete de Setembro / Recesso 
 

 

/ Recesso 
: Prazo máximo para solicitação de prorrogação de prazo para 

: Prazo máximo para solicitação de prorrogação de prazo para 

Reunião de Colegiado do PPGEO (avaliação solicitações de prorrogação de 
e prazo para Qualificação – Turma 2017) 

a depender do início 

(as datas a seguir podem vir a ser alteradas): 

Período de matricula aluno regular e disciplina isolada 1°/2018 
: Prazo máximo para agendamento do Exame de Qualificação 

: Prazo máximo para agendamento da Defesa de Dissertação 

nto de notas do 2° semestre 2017 
Previsão - a adequar com Graduação 

Prazo final para discentes entregarem o Relatório Semestral referente ao 

: prazo máximo para eleição do representante discente 

: Prazo máximo para realização do Exame de Qualificação (prazo 

: Prazo máximo para realização da Defesa de Dissertação 

: Prazo máximo para solicitação de prorrogação de prazo para 

: Prazo máximo para solicitação de prorrogação de prazo para 


