
 

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 
2023 

 

PERÍODO DE ADAPTAÇÃO 
Início do período de adaptação para os Cursos que tiverem esse critério de seleção 

em seu Regimento. 
9 de janeiro 

Último dia para os coordenadores entregarem no SEPGR o Resultado da Seleção de 

estudantes Regulares para o 1º período de 2023 
13 de janeiro 

Último dia para os coordenadores enviarem para o SEPGR proposta de disciplinas 

para o 1º período de 2023 
13 de janeiro 

Último dia para o SEPGR divulgar as disciplinas do 1º período 18 de janeiro 

Exames Finais 23 a 27 de janeiro 

Último dia do período de adaptação 27 de janeiro 

Último dia para que os docentes entreguem no SEPGR os conceitos do período e o 

Resultado Final do Período de Adaptação 
3 de fevereiro 

 

 

1º PERÍODO 

 
Período de inscrição para Candidatos a Disciplina Isolada neste período 23 a 27 (até as 17h*) de 

janeiro 

Último dia para os coordenadores entregarem no SEPGR o Resultado da Seleção 

dos Candidatos a Disciplina Isolada 
01 de fevereiro 

Dias de matrícula para estudantes de Mestrado e Doutorado 13 e 14 (até as 17h*) de 

fevereiro 

Coordenadores devem enviar Resultado da 2º chamada 16 de fevereiro 

Matrícula dos candidatos aceitos por 2ª chamada 23 (até as 17h*) de 

fevereiro 

Início das aulas deste período 06 de março 

Período de inscrição para o 2º período (Doutorado todos os cursos, com exceção do 

CST e MET) e SER em casos excepcionais, a critério do CCSR. Mestrado somente 

Geofísica Espacial. 

06 de março a 14 de abril 

Período de Inscrição para Exame de Línguas 10 e 11 (até as 17h*) de 

abril 

Último dia para os coordenadores enviarem para o SEPGR proposta de disciplinas 

para o 2º período 
14 de abril 

Último dia para os estudantes pedirem trancamento de disciplinas no SEPGR e de 

período na Coordenação do PPG 
14 de abril 

Último dia para o SEPGR divulgar as disciplinas do 2º período 19 de abril 

Data de Entrega dos Trancamentos de Período no SEPGR pelos coordenadores 20 de abril 

Último dia para Coordenadores enviarem os textos para Exame de Línguas 24 de abril 

Último dia para os coordenadores entregarem no SEPGR o Resultado da Seleção de 

Estudantes Regulares para o 2º período 
28 de abril 

Data da Prova do Exame de Línguas 03 de maio 

Exames Finais das disciplinas 22 a 26 de maio 

Último dia para realizar Plano de Atividades Acadêmicas, Exame de Qualificação, 

Exame de Proposta de Dissertação e Tese 
26 de maio 

Último dia do Período 26 de maio 

Último dia para que os docentes entreguem no SEPGR os conceitos deste período 02 de junho 

 



 

 

2º PERÍODO 

 
Período de inscrição para Candidatos a Disciplina Isolada neste período 24 a 28 (até as 17h*) de 

abril 

Último dia para os coordenadores entregarem no SEPGR o Resultado da Seleção 

dos Candidatos a Disciplina Isolada 
04 de maio 

Dias de matrícula para estudantes de Mestrado e Doutorado 29 e 30 (até as 17h*) de 

maio 

Coordenadores devem enviar Resultado da 2º chamada 02 de junho 

Matrícula dos candidatos aceitos por 2ª chamada 07 (até as 17h*) de junho 

Curso de Boas Práticas de Laboratório 02 de junho 

Início das aulas deste período 12 de junho 

Período de inscrição para o 3º período (Doutorado todos os cursos, com exceção do 

CST e MET) e SER em casos excepcionais, a critério do CCSR. Mestrado somente 

Geofísica Espacial. 

12 de junho a 14 de julho 

Último dia para os coordenadores enviarem para o SEPGR proposta de disciplinas 

para o 3º período 
14 de julho 

Último dia para o SEPGR divulgar as disciplinas do 3º período 19 de julho 

Último dia para os estudantes pedirem trancamento de disciplinas no SEPGR e de 

período na Coordenação do PPG 
21 de julho 

Data de Entrega dos Trancamentos de Período no SEPGR pelos coordenadores 28 de julho 

Último dia para os coordenadores entregarem no SEPGR o Resultado da Seleção de 

estudantes Regulares para o 3º período 
28 de julho 

Exames Finais das disciplinas 28 de agosto a 01 de 

setembro 

Último dia para realizar Plano de Atividades Acadêmicas, Exame de Qualificação, 

Exame de Proposta de Dissertação e Tese 
01 de setembro 

Último dia do Período 01 de setembro 

Último dia para que os docentes entreguem no SEPGR os conceitos deste período 11 de setembro 

 

3º PERÍODO 

 
Período de inscrição para Candidatos a Disciplina Isolada neste período 24 a 28 (até as 17h*) de 

julho 

Último dia para os coordenadores entregarem no SEPGR o Resultado da Seleção 

dos Candidatos a Disciplina Isolada 
02 de agosto 

Dias de matrícula para estudantes de Mestrado e Doutorado 04 e 05 (até as 17h*) de 

setembro 

Coordenadores devem enviar Resultado da 2º chamada 06 de setembro 

Matrícula dos candidatos aceitos por 2ª chamada 11 (até as 17h*) de 

setembro 

Curso de Boas Práticas de Laboratório 15 de setembro 

Início das aulas deste período 18 de setembro 

Período de inscrição para o 1º período de 2024 (Mestrado e Doutorado, todos os 

cursos) 

01 de julho a 31 de 

outubro 

Período de Inscrição para Exame de Línguas 02 e 03 (até as 17h*) de 

outubro 

Último dia para Coordenadores enviarem os textos para Exame de Línguas 20 de outubro 

Data da Prova do Exame de Línguas 27 de outubro 

Último dia para os estudantes pedirem trancamento de disciplinas no SEPGR e de 

período na Coordenação do PPG 
27 de outubro 



 

 

Data de Entrega dos Trancamentos de Período no SEPGR pelos coordenadores 06 de novembro 

Exames Finais das disciplinas 04 a 08 de dezembro 

Último dia para os coordenadores entregarem no SEPGR o Resultado da Seleção de 

Candidatos que irão participar do período de adaptação em janeiro de 2024 
08 de dezembro 

Último dia para os coordenadores enviarem para o SEPGR proposta de disciplinas 

para o período de adaptação de 2024. 
08 de dezembro 

Último dia para realizar Plano de Atividades Acadêmicas, Exame de Qualificação, 

Exame de Proposta de Dissertação e Tese 
08 de dezembro 

Último dia do Período 08 de dezembro 

Último dia para Defesas Finais 15 de dezembro 

Último dia para que os docentes entreguem no SEPGR os conceitos deste período 15 de dezembro 

 

 
* Horário de Brasília 

 


