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CALENDÁRIO ACADÊMICO 

Semestre 2022.1 

DATAS ATIVIDADES 

13/01/2021 

Prazo de envio, pelos docentes do PPGED, da oferta de disciplinas e 
seminários para 2022.1/PPGEd 

1) SOBRE OS SEMINÁRIOS: Conforme decisão do Comitê de Representantes 
de Linhas de Pesquisa do PPGEd, de 11/02/2021, a partir de 2021.2, os(as) 
alunos(as) matriculados nos Seminário de Pesquisa I, II, III ou IV (Doutorado), 
nos Seminários Doutorais I e II, e nos Seminários de Orientação I, II, III, IV, 
deverão cursá-los com os seus respectivos orientadores. Assim, todos(as) 
os(as) docentes precisam enviar, em formulário específico, a oferta desses 
componentes, de acordo com a demanda de seus orientandos(as).  

2) OFERTA PRESENCIAL OU REMOTA: No Semestre 2022.1, as disciplinas da 
pós-graduação poderão ser ofertadas de modo presencial OU remoto. O modo 
de oferta ficará a critério de cada docente. Entretanto, em decorrência da 
demanda reprimida da graduação, que afeta a ocupação dos espaços, a oferta 
presencial deve ser concentrada no turno matutino. Nos turnos vespertinos e 
noturno estarão disponíveis apenas os 02 auditórios do NEPSA II.  

08 e 09/03/2022 

Inscrição para o processo simplificado de seleção dos alunos 
especiais 2022.1 

Obs.: São alunos especiais todos os candidatos portadores de Diploma de 
Graduação que não tem vínculo com cursos de pós-graduação da UFRN. 
Portanto, todos os candidatos à alunos especiais para 2022.1 precisam fazer 
inscrição, mesmo aqueles vinculados à PPG de outras IES 

29/03/2022 Resultado da seleção de alunos especiais 2022.1 

30/03 a 
01/04/2022 

Período de Matrícula (alunos regulares e especiais) 

(necessário que o(a) orientador(a) realize a homologação para 
efetivação da matrícula) 

04 e 05/04/2022 
Rematrícula para alunos regulares e submissão de matrícula 
pelos aprovados na seleção de alunos especiais 2022.1 

04/04/2022 Início do semestre 2022.1 / PPGEd 

Até 23/07/2022 Término do semestre 2022.1 / PPGEd 
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