
 
 

Calendário PPGE - 1º SEMESTRE DE 2023 
 

Janeiro  

02 a 06 Recesso 

09 Último dia para postagem de documentos e solicitações no Classroom 
para entrar na pauta da CPG 

16 Reunião da CPG 

20 Divulgação das disciplinas a serem oferecidas no primeiro semestre de 
2023 e seus horários 

27 Fim do período letivo 

  

Fevereiro  

01 a 28 Recesso do período letivo 

13 Abertura do sistema para rematrícula dos alunos regulares 

13 Divulgação do Edital para inscrição de alunos especiais e início das 
inscrições de alunos especiais. 

17 Último dia para postagem de relatório de bolsas no classroom da 
comissão de bolsas 

 

Março 

 

 

03 Encerramento de Inscrições de candidatos a alunos especiais 

01/3 a 
10/03 

Matrícula dos candidatos aprovados no processo seletivo (primeira 
chamada) 

06/03 Último dia para postagem de documentos e solicitações no Classroom 
para entrar na pauta da CPG 

13 Reunião da CPG 

15 Encerramento do Período de rematrícula dos alunos regulares 

15 Divulgação da segunda chamada do processo seletivo  

10 Divulgação do resultado - Alunos Especiais 

13 a 17 Periodo de matrícula dos alunos especiais 

16 a 18 Matrícula dos alunos da segunda chamada 

17 Prazo final para envio do Plano PESCD - referente ao 2º sem/2022 – 
(referente à graduação novembro 2022- março 2023) 

20 Reunião da Coordenação com todos os alunos do Alunos do PPGE 

20  Acolhimento aos ingressantes e confirmação da matrícula (Virtual) 

  

20 Início das aulas (Virtual até 08/05) 

03 Prazo final para digitação das notas do 2º semestre de 2022 

 

Abril 

 

 

01 a 08 de 
maio 

Recesso 

28 Prazo máximo para envio de Pedido de Trancamento de semestre  

  

Maio  
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15 Último dia para postagem de documentos e solicitações no 

Classroom para entrar na pauta da CPG 

22 Reunião CPG 

24 Prazo máximo para entrega de Relatório de Atividades – PESCD relativos 
ao primeiro semestre de 2023 (disciplinas de graduação de novembro de 
2022 a março de 2023) 

26 Último dia para envio de cancelamento de inscrição em disciplina  

  

 

Junho  

05 Prazo máximo para entrega de Plano de Atividades – PESCD relativos às 
disciplinas de graduação iniciadas na graduação em maio de 2023. 

05 Último dia para postagem de documentos e solicitações no Classroom 
para entrar na pauta da CPG 

12 Reunião da CPG 

  

Julho  

03   Último dia para postagem de documentos e solicitações no Classroom                              
para entrar na pauta da CPG 

10 Reunião da CPG 

31 Encerramento do Semestre 

 

 


