
 
 
 
 

 

 

 

 
 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES -SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 
 

Data (s )  P R O G R A M A Ç Ã O  
 

01.08.2016 

a 

05.08.2016 

Matrícula para os discentes regulares. Fazer o download da ficha de 

matrícula na página do PPGA (http://www.portais.atrio.scire.net.br/ufg-

ppga/), na seção download/Formulários. Preencher, assinar e entregar na 

Secretaria do PPGA. 

 
A não efetivação da matrícula no prazo fixado implica a desistência do 
candidato em matricular-se no PPGA, perdendo todos os direitos adquiridos 
pela aprovação e classificação no processo seletivo(§ 5º do Artigo 44 do 
Regulamento do PPGA) 

 

 

08.08.2016 

a 

12.08.2016 

Inscrição em disciplinas dos discentes veteranos será somente via ATRIO. 

Acesso pela página do PPGA (http://www.portais.atrio.scire.net.br/ufg-ppga) 

 

01.08.2016 

a 

05.08.2016 

Matrícula dos novos discentes será feita exclusivamente na Secretaria do 

PPGA 

A não efetivação da matrícula no prazo fixado implica a desistência do 

candidato em matricular-se no PPGA, perdendo todos os direitos adquiridos 

pela aprovação e classificação no processo seletivo (§ 5º do Artigo 44 do 

Regulamentodo PPGA). 
 

12.08.2016 Solicitações para cursar disciplinas isoladas (discentes especiais). 
 

22.08.2016 Início das aulas do Segundo Semestre Letivo. 
 

02.09.2016 

 

Término do prazo para cancelamento e acréscimo regular de disciplina (alunos 

regulares), somente via ATRIO (http://www.portais.atrio.scire.net.br/ufg-

ppga). 
 

30.09.2016 

 

Término do prazo para cancelamento de disciplinas (alunos regulares). 
 
Art. 49. A cada discente será permitido requerer o cancelamento da inscrição em 
disciplinas, desde que não se tenham completado trinta por cento (30%) das 
atividades previstas para a disciplina, salvo casos especiais, a critério da Comissão 
Administrativa. 
§ 1º O pedido de cancelamento de inscrição em disciplina constará de 
requerimento do discente ao coordenador, com as devidas justificativas e 
aquiescência do orientador. 
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28.10.2016 Término do prazo para solicitação de aproveitamento de disciplina(s)  
cursada(s) em outro(s) Programa(s) de Pós-Graduação. 
 
 
Art. 61. O discente poderá cursar disciplinas em outros programas de pós-
graduação stricto sensu reconhecidos pelo órgão federal competente, até o limite 
de vinte e cinco por cento (25%) do total de créditos exigidos em disciplinas. 
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o discente deverá solicitar à CPG o 
aproveitamento dos créditos, incluindo a frequência, o conceito obtido, a ementa e 
o programa da disciplina cursada. 
§ 2º Poderão ser aproveitados apenas créditos relativos à disciplina em que o 
discente obtiver conceito A ou B. 
§ 3º O discente que tiver créditos reconhecidos nos termos deste artigo, não 
poderá inscrever-se em disciplinas do PPGA cujas ementas e conteúdos sejam 
considerados equivalentes pela CPG. 
§ 4º O pós-graduando poderá requerer o aproveitamento de disciplinas cursadas 
anteriormente ao seu ingresso vigente no PPGA, desde que o prazo de conclusão 
das mesmas não ultrapasse cinco anos. 
§ 5º É vedado o aproveitamento de créditos atribuídos a atividades 
complementares. 
§ 6º As disciplinas aproveitadas serão registradas no histórico acadêmico com a 
indicação de aproveitamento de disciplina (AD) e o número de créditos 
correspondentes, exceto as disciplinas cursadas no PPGA, que terão registrado o 
conceito e o número de créditos. 
§ 7º Deverão ser registrados no histórico acadêmico do discente os nomes dos 
programas e das instituições federais de ensino superior nos quais o discente 
cursou a(s) disciplina(s) objeto de aproveitamento e a data de homologação pela 
CPG. 
Art. 62. As disciplinas do próprio Programa, cursadas pelo pós-graduando como 
disciplinas isoladas, poderão ser aproveitadas e seus créditos não serão 
computados nos limites definidos no caput do Art. 61 deste Regulamento. 

 

 

16.12.2016 Término das aulas do Segundo Semestre Letivo. 
 

31.01.2017 Término do prazo para lançamento dos conceitos das disciplinas 
ministradas no Primeiro Semestre Letivo, para lançamento no ATRIO 
(http://www.portais.atrio.scire.net.br/ufg-ppga). 

 

 

              Goiânia, 26 de julho de 2016. 


