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2022/1
DATAS

ATIVIDADES
Período para matrícula em disciplina(s), matrícula em disciplina
não integrante do currículo do curso ou vinculação em Tarefa
Especial – Elaboração de tese ou dissertação.

14 de
fevereiro a
11 de março

02 de março

Obs 1.: Caberá aos alunos solicitar os requerimentos de matrículas
através do Portal MinhaUfop;
Obs 2.: Caberá aos orientadores os deferimentos das matrículas.
Obs 3.: Recomendamos atenção aos discentes e orientadores sobre
as datas que estão lançadas no Sistema de Registro Acadêmico
para cada tipo de evento/requerimento neste 2022/1, bem como
os períodos para pareceres e despachos e de quem é a atribuição
destes (Clique aqui para acesso ao quadro informativo)
Prazo máximo para pedido de prorrogação de defesa – Alunos
Turma Mestrado 2020 e Turma Doutorado 2018.
(Obs.: em março de 2022 essas turmas completam o prazo ideal
para defesa de dissertação/tese)

09 de março

Reunião do Colegiado

15 de março

Início das aulas – 2022/1

18 de março

Final do prazo para de análise dos requerimentos de matrícula e
vinculação em Tarefa Especial – Elaboração de tese ou dissertação.
Período para protocolização dos seguintes requerimentos (ação
dos discentes):

21 de março
a 12 de abril





Alteração de matrícula;
Trancamento de uma ou mais disciplinas;
Trancamento total de período.

25 de março

Prazo máximo para envio de nomes, pelas Linhas, para Comissão do
Processo Seletivo 2023

31 de março

Prazo máximo para defesa de dissertação (turma 2020) e tese
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(turma 2018)
06 de abril

Reunião do Colegiado

02 de maio

Data limite para envio do edital do processo seletivo para revisão
pela Proppi

04 de maio

Reunião do Colegiado

01 de junho

Reunião do Colegiado

24 de junho

Prazo limite para envio dos Programas de disciplina para o segundo
semestre letivo 2022/2

01 de julho

Prazo máximo para Exame de Qualificação – Mestrado
(Turma2021)

07 de julho

Prazo máximo para Exame de Qualificação – Doutorado
(Turma2020)

23 de julho

Término do período de aulas de 2022/1

31 de julho

Data limite para lançamento de resultados de disciplinas 2022/1 no
SRA-PG pelos docentes

Mariana, 15 de fevereiro de 2022

