
Pós-Graduação em Matemática – Mestrado e Doutorado
Calendário 2020 

Mês Dia Atividade

Janeiro
16/12/2019  à 10/01/2020 Período de matrículas para o verão de 2020.

06 à 10 Prova Escrita Mestrado e Doutorado para ingressantes no 
primeiro semestre de 2019.

06 à 09 Edital para aluno especial para o verão de 2020.
13 Início das aulas programadas para o período de verão de 

2020.

Fevereiro

21 Encerramento das disciplinas de verão.

24 à 28 Edital para aluno especial para o primeiro semestre de 
2020.

24 à 06/03 Período de matrículas para o primeiro semestre de 2020.

24/02 à 06/03 Período para encaminhamento de Planos de Trabalho dos 
alunos de mestrado e doutorado ingressantes no primeiro 
semestre de 2019.

24/02 à 06/03 Período para encaminhamento de Estágio Docência dos 
alunos de mestrado e doutorado.

Março

2 Início das aulas do primeiro semestre de 2020
2 Reunião da Coordenação da Pós-graduação com os 

estudantes ingressantes. 
27 Prazo final para solicitação de cancelamento de matrícula 

em disciplinas para o primeiro semestre de 2020. 

Abril 1 Evento de divulgação do Programa de Pós-graduação em 
Matemática da UFG

Maio 7 Reunião da CPG. 

Julho

2 Reunião da CPG.
3 Fim das aulas do primeiro semestre de 2020.

06 à 10 Prova Escrita Mestrado e Doutorado para ingressantes no 
segundo semestre de 2019.

20/07 à 07/08 Período de matrículas para o segundo semestre de 2020.
27 à 31 Edital para aluno especial para o segundo semestre de 

2020.
     
     Agosto

10 Início das aulas do segundo semestre de 2020.
01 à 12 Período para encaminhamento de Planos de Trabalho dos 

alunos de mestrado e doutorado ingressantes no segundo 
semestre de 2019.

01 à 12 Período para encaminhamento de Estágio Docência dos 
alunos de mestrado e doutorado.

20 Reunião da CPG.



Setembro 4 Prazo final para solicitação de cancelamento de matrícula 
em disciplinas do  segundo semestre de 2020.

Outubro 22 Reunião da CPG.
Dezembro 14 Fim das aulas do segundo semestre de 2020.

Jan/2021 04 à 08 Prova Escrita Mestrado e Doutorado para ingressantes no 
primeiro semestre de 2020.

As solicitações de defesas de dissertações de mestrado e tese de doutorado é de fluxo contínuo e os
mesmos deverão ser solicitados, através do preenchimento de formulário que se encontra em
http://posgraduacao.mat.ufg.br/p/7864-formularios,  com no mínimo de 40 (quarenta) dias de
antecedência à data de defesa e entregues na secretaria do programa. 

Lembrar que uma versão do trabalho deverá ser entregue com no mínimo 30 (trinta) dias de
antecedência. A Comissão Administrativa se reunirá, caso seja necessário, na última semana de
cada mês, sendo assim as demandas deverão ser encaminhadas na secretaria da pós-graduação até a
sexta-feira da penúltima semana de cada mês. 

Leiam a Resolução CEPEC vigente para saberem quais são as competências que devem ser
encaminhadas para a Comissão Administrativa.

Goiânia, 12 de Setembro de 2020.

        Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Matemática do IME/UFG


