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EVENTOS 01/2023 02/2023 

Período Letivo 20/03/2023 a 
14/07/2023 

14/08/2023 a 

08/12/2023 

Prova de Língua Estrangeira – 2ª Chamada – Seleção 
2023 

--------- 01/08/2023 

Resultado da Prova de Língua Estrangeira – 2 ª Chamada 
– Seleção 2023 

-------- 07/08/2023 

Matrícula – Alunos Ingressantes em 2023 25 e 26/01/2023               08/08/2023               

Inscrição em Disciplinas: 

Alunos Ingressantes no 1º Semestre de 2023 07/03/2023 08/08/2023 

Alunos PPGH/UFF 08/03/2023 09/08/2023 

Alunos Externos (outros programas de PG) 09/03/2023 10/08/2023 

Seminário de Apresentação do PPGH aos novos 
alunos 

28/03/2023 --------- 

Trancamento de matrícula/ cancelamento de disciplina 27/03 a 27/04/2023 21/08 a 
13/09/2023 

Prazo final para a entrega dos trabalhos de final de 
curso pelos discentes aos professores 

14/07/2023 25/01/2024 

Prazo final para a entrega das notas finais pelos 
professores à secretaria 

11/08/2023 08/02/2024 

Divulgação dos programas e horários de curso no site 28/02/2023 02/08/2023 

 

 

 
 

Prazos de defesas, qualificações e prorrogação 
CPLAN 

01/2023 02/2023 

Prazo limite para o envio, via (google forms), de 
material de defesa , qualificação ou pedidos de 
adiamento. 

09/02/2023 

(para defesas em 
março) 

15/07/2023 

(para defesas em 
agosto) 

Prazo limite para realização de defesas e qualificações Até 31/03/2023 

(para defesas em 
março) 

31/08/2023 

(para defesas em 
agosto) 

Reunião da CPLAN 15/02/2023 

(para defesas em 
março) 

19/07/2023 

(para defesas em 
agosto) 
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Divulgação dos resultados da avaliação da CPLAN 16/02/2023 

(para defesas em 
março) 

21/07/2023 

(para defesas 
em 
agosto) 

Prazo limite para a entrega, via (google forms), dos 
recursos à CPLAN 

28/02/2023 

(para defesas em 
março) 

01/08/2023 

(para defesas 
em agosto) 

Avaliação dos recursos pela CPLAN 01/03/2023 

(para defesas em 
março) 

02/08/2023 

(para defesas 
em agosto) 

Divulgação pela CPLAN do exame dos recursos 03/03/2023 

(paradefesas em 
março) 

03/08/2023 

(para defesas 
em agosto) 

Prazo limite para o envio, via (google forms), de material 
de defesa , qualificação ou pedidos de adiamento. 

16/05/2023 

(para defesas até 
junho) 

 

Prazo limite para realização de defesas e qualificações. 31/06/2023 

(para defesas até 
junho) 

 

Reunião da CPLAN 24/05/2023  

Divulgação dos resultados da avaliação da CPLAN 25/05/2023 

(para defesas até 
junho) 

 

Prazo limite para a entrega, via (google forms), dos 
recursos à CPLAN. 

29/05/2023 

(para defesas até 
junho) 

 

Avaliação dos recursos pela CPLAN 31/05/2023 

(para defesas até 
junho) 

 

Divulgação pela CPLAN do exame dos recursos 02/06/2023 

(para defesas até 
junho) 
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Prazos para bolsistas e Reuniões da CBOL 01/2023 02/2021 

Período para o envio, via (google forms), do 
relatório semestral 

20 e 21/07/2023 22 e 23/02/2024 

Reunião da CBOL para a avaliação dos relatórios 23/08/2023 28/02/2024 

Divulgação dos resultados da avaliação da CBOL 24/08/2023 29/02/2024 

Prazo limite para o envio, via (google forms), dos 
recursos à CBOL 

    28/08/2023 04/03/2024 

Avaliação dos recursos pela CBOL 30/08/2023 06/03/2024 

Divulgação pela CBOL do exame dos recursos 01/08/2023 07/03/2024 

 

 

 
 

Calendário das Reuniões de Colegiado 01/2023 02/2023 

Reuniões Ordinárias de Colegiado 19/04/2023 23/08/2023 

05/07/2023 13/12/2023 

 


