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DATAS ATIVIDADES - Período 2023/1 

06 de janeiro 

Prazo final para envio: 

 do Relatório Anual Discente (RAD 2022) e, 

 do Formulário Semestral de Acompanhamento Bolsista 

(2022/2) 

10 de janeiro 

Prazo limite para atualização do currículo Lattes, conforme data 

estipulada pela Comissão de Monitoramento das Atividades de 

Discentes, Docentes e Egresso 

16 de janeiro 

a 07 de 

fevereiro 

NOVOS ALUNOS - Período para envio dos documentos para o 

cadastro de alunos regulares no sistema MinhaUFOP - Prazo para 

candidatos(as) aprovados(as) no Processo Seletivo 2022 

20 de janeiro 

Prazo máximo para pedido de prorrogação de defesa – Alunos Turma 

Mestrado 2021 e Turma Doutorado 2019. 

(Obs.: em março de 2023 essas turmas completam o prazo ideal para 

defesa de dissertação/tese) 

23 de janeiro 

a 17 de 

fevereiro 

Período para que os núcleos/laboratórios apresentem propostas 

para utilização do recurso PROAP 2023, conforme previsto na 

Resolução PPGHIS 02/2022 

01 de 

fevereiro 
Reunião ordinária do Colegiado PPGHIS 

17 de 

fevereiro 

Prazo limite (36 meses) para defesa de dissertação (turma Mestrado 

2020) 

27 de 

fevereiro a 

08 de março 

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.  

Obs 1.: Caberá aos alunos solicitar os requerimentos de matrículas 

através do Portal MinhaUfop; 

Obs 2.: Caberá aos orientadores os deferimentos das matrículas. 

28 de 

fevereiro 

Prazo final para que as Linhas de Pesquisa indiquem: 

 as melhores teses e dissertações defendidas em 2022 e, 
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 os membros para compor a Comissão de Seleção/Prêmio 

CAPES 

01 de março Reunião ordinária do Colegiado PPGHIS 

08 de março Prazo limite (60 meses) para defesa de tese (turma Doutorado 2018) 

10 de março 

Fim do período para análise dos requerimentos de Matrícula em 

Disciplina, Matrícula em Disciplina não Integrante do Currículo do 

Curso e Vinculação em Tarefa Especial – Elaboração de Tese ou 

Dissertação (ação dos docentes) 

13 de março 

 Início das aulas do período 2023/1 

 

 Início do período para solicitar Alteração de Matrícula em 

Disciplina e Trancamento Total de Matrícula (trancamento do 

período 2023/1) (ação dos discentes) 

 

 Início do período para análise dos requerimentos de 

Alteração de Matrícula em Disciplina e Trancamento Total de 

Matrícula (ação dos PPGs) 

Importante: Trancamento de Matrícula em Disciplina: O prazo para 

solicitação depende do período em que será oferecida a disciplina 

dentro do semestre letivo. O trancamento pode ser solicitado antes de 

decorridos 25% do total das aulas previstas para cada disciplina. A 

análise pelos PPGs deverá ser feita tão logo receba o requerimento 

protocolado na Minha UFOP 

24 de março 
Prazo máximo para envio de nomes dos docentes, pelas Linhas, que 

irão compor a Comissão do Processo Seletivo 2024 

05 de abril Reunião ordinária do Colegiado 

14 de abril 
Fim do período para solicitar Alteração de Matrícula em Disciplina e 

Trancamento Total de Matrícula (ação dos discentes); 

15 de abril 

 Fim do período para análise dos requerimentos de Alteração 

de Matrícula em Disciplina e Trancamento Total de Matrícula 

(ação dos docentes) 

 Início do período para solicitar Trancamento Total de Matrícula 

por Motivo de Força Maior (ação dos discentes) 
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03 de maio Reunião ordinária do Colegiado 

08 de maio 
Data limite para envio do edital do processo seletivo para revisão pela 

Proppi 

12 de maio 
Prazo máximo para Exame de Qualificação – Mestrado (Turma2022) 

Prazo máximo para Exame de Qualificação – Doutorado (Turma2021) 

07 de junho Reunião ordinária do Colegiado 

01 a 30 de 

julho 

Período para que os discentes bolsistas preencham o Formulário 

Semestral de Acompanhamento Bolsista (2023/1) 

08 de julho 
Fim do período para solicitação de Aproveitamento de Estudos pelo 

Portal Minha UFOP (ação dos discentes) 

15 de julho 
Fim do período para solicitação de Trancamento Total de Matrícula 

por Motivo de Força Maior (ação dos discentes) 

19 de julho 
Prazo limite para envio dos Programas de disciplina para o segundo 

semestre letivo: 2023/2 

22 de julho Término do período de aulas de 2023/1 

25 de julho 

Fim do período para análise dos requerimentos de Aproveitamento de 

Estudos e Trancamento Total de Matrícula por Motivo de Força Maior 

(ação dos docentes) 

31 de julho 

Encerramento do período 2023/1 no Sistema de Registro Acadêmico - 

Data limite para lançamento de resultados de disciplinas do semestre 

no SRA-PG pelos docentes 

 

DATAS ATIVIDADES - Período 2023/2 

07 a 11 de 

agosto 

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.  

Obs 1.: Caberá aos alunos solicitar os requerimentos de matrículas 

através do Portal MinhaUfop; 

Obs 2.: Caberá aos orientadores os deferimentos das matrículas. 
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14 de agosto 

 Fim do período para de análise dos requerimentos de 

Matrícula em Disciplina, Matrícula em Disciplina não 

Integrante do Currículo do Curso e Vinculação em Tarefa 

Especial – Elaboração de Tese ou Dissertação (ação dos 

docentes) 

 

 Início das aulas período 2023/2 

 

 Início do período para solicitar Alteração de Matrícula em 

Disciplina e Trancamento Total de Matrícula (ação dos 

discentes) 

15 de agosto 

Início do período para de análise dos requerimentos de Alteração de 

Matrícula em Disciplina e Trancamento Total de Matrícula pelos 

PPGs (ação docentes) 

Importante: Trancamento de Matrícula em Disciplina: O prazo para 

solicitação depende do período em que será oferecida a disciplina 

dentro do semestre letivo. O trancamento pode ser solicitado antes de 

decorridos 25% do total das aulas previstas para cada disciplina. A 

análise pelos PPGs deverá ser feita tão logo receba o requerimento 

protocolado na MinhaUFOP. 

06 de 

setembro 
Reunião ordinária do Colegiado 

14 de 

setembro 

Fim do período para solicitar Alteração de Matrícula em Disciplina e 

Trancamento Total de Matrícula (ação dos discentes) 

15 de 

setembro 

Início do período para solicitar Trancamento Total de Matrícula por 

Motivo de Força Maior, devidamente comprovado. (ação dos 

discentes) 

17 de 

setembro 

Fim do período para análise dos requerimentos de Alteração de 

Matrícula em Disciplina e Trancamento Total de Matrícula pelos PPGs 

(ação docentes) 

04 de 

outubro 
Reunião ordinária do Colegiado 

31 de 

outubro 

Fim do período para solicitação de Aproveitamento de Estudos pelo 

Portal MinhaUFOP (ação dos discentes) 
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01 de 

novembro 
Reunião ordinária do Colegiado 

30 de 

novembro 

Fim do período para solicitação de Trancamento Total de Matrícula 

por Motivo de Força Maior (ação dos discentes) 

01 a 30 de 

dezembro 

Período para que os discentes bolsistas preencham o Formulário 

Semestral de Acompanhamento Bolsista (2023/2); 

Período para preenchimento do Relatório Anual Discente (RAD) 

04 a 08 de 

dezembro 

Período para solicitação de credenciamento extemporâneo de 

docentes 

06 de 

dezembro 
Reunião ordinária do Colegiado 

07 de 

dezembro 

Fim do período para de análise dos requerimentos de 

Aproveitamento de Estudos e de Trancamento Total de Matrícula 

por Motivo de Força Maior pelos PPGs (ação dos docentes) 

20 de 

dezembro 

Prazo limite para envio dos Programas de disciplina para o primeiro 

semestre letivo de 2024 

22 de 

dezembro 
Término do período de aulas de 2023/2 

31 de 

dezembro 

Encerramento do período 2023/2 no Sistema de Registro Acadêmico - 

Data limite para lançamento de resultados de disciplinas do semestre 

no SRA-PG pelos docentes 

 

Mariana, 16 de dezembro de 2022 

 

 

 


