
CALENDÁRIO ACADÊMICO PPG BIODIVERSIDADE ANIMAL – ANO 2018 

 

 

GERAL 

1o Semestre 

◊ Início: 27/02/2018 

◊ Fim: 17/07/2018 

 

2o Semestre 

◊ Início: 13/08/2018 

◊ Fim: 21/12/2018 

 

**********************************************************************

***************** 

MATRÍCULAS EM DISCIPLINAS 

1o Semestre  

◊ Alunos regulares PPG BAN* e de outros PPGs da UFG: 27 e 28/02/2018 

◊ Alunos especiais (de outros PPGs externos à UFG): 01 e 02/03/2018 

 

2º Semestre 

◊ Alunos regulares PPG BAN* e de outros PPGs da UFG: 13 e 14/08/2018 

◊ Alunos especiais (de outros PPGs externos à UFG): 15 e 16/08/2018 

* Obrigatório para TODOS os alunos regulares, inclusive, para aqueles que 

finalizaram os créditos em disciplinas 

**********************************************************************

***************** 

 

 

Datas importantes para os alunos do PPG BAN 

1. Prazo para submissão online do projeto para a FAPEG (bolsas Mestrado): 

19/03/2018 

2. Oficialização da orientação (carta de aceite do orientador)**: 30/04/2018 

3. Prazo máximo para entrega dos projetos de dissertação (versão escrita)** dos 

ingressantes 2018: 30/05/2018 

3. Prazo máximo para entrega dos relatórios de acompanhamento** dos 

ingressantes 2017: 25/06/2018 

4. Prazo para entrega do relatório de acompanhamento** dos ingressantes 2018: 

30/11/2018 

5. Prazo máximo para os ingressantes 2017 realizarem o exame de qualificação: 

29/09/2018 

** Arquivo deverá ser enviado em formato doc ou pdf diretamente para o e-mail do 

coordenador: rodrigodaud36@gmail.com 

 

**********************************************************************

*************** 

Data importante para os docentes do PPG BAN 

1. Prazo máximo para os docentes ofertarem disciplinas para o 2º semestre de 2018: 

30/06/2018 

**********************************************************************

*************** 

mailto:rodrigodaud36@gmail.com


 

Datas importantes para os alunos e docentes do programa 

1. II Encontro de Biodiversidade Animal do PPGBAN (EBA)***:  05 a 07 de julho 

de 2018 

2. Apresentação oral dos projetos dos ingressantes 2018 (manhã e tarde): durante o 

EBA, de acordo com a programação do evento. 

 

 **Este evento é um projeto de extensão acadêmica do PPGBAN e contará com a 

participação de TODOS os docentes e alunos do Programa. O coordenador do EBA 

2018 é o docente Carlos Roberto Candeiro (candeiro@ufg.br). 

  

  

 


