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CALENDÁRIO ACADÊMICO 2018 
Fevereiro 

15 Data limite para os professores informarem as ofertas para 2018/1 - via e-mail 
PPGZ 

 
Março 

01-02 Matrícula de alunos antigos – via formulário 2 por e-mail do PPGZ 

05 Matrícula de alunos ingressantes 2018 - presencial 

05 Início das aulas do período 2018/1 

06 Matrícula de alunos de outros Programas de Pós-Graduação - presencial 

 
Abril 

06 Data limite para matrícula em disciplinas adicionais - via formulário 2 por e-mail 
PPGZ 

06 Data limite para cancelamento de disciplinas – via formulário 10 por e-mail PPGZ 

 
Junho 

25 Início da entrega do plano de estudos (formulário 3) impresso,  e do projeto de 
pesquisa, por email, dos ingressantes 2018  

29 Último dia letivo do período 2018/1 

29 Último dia de recebimento do plano de estudos (formulário 3) impresso,  e do 
projeto de pesquisa, por email, dos ingressantes 2018 

 
Julho 

06 Data limite para encerramento das turmas no cobalto pelos professores 

06 Data limite para os professores informarem as ofertas para 2018/2 – via e-mail 
PPGZ 

19-20 Matrícula segundo semestre – via formulário 2 por e-mail do PPGZ 

31 Matrícula de alunos de outros Programas de Pós-Graduação - presencial 

31 Início das aulas do período 2018/2 

 
Agosto 

06 Início das aulas do período 2018/2 

20 Data limite para matrícula em disciplinas adicionais - via formulário 2 por e-mail 
PPGZ 

20 Data limite para cancelamento de disciplinas – via formulário 10 por e-mail PPGZ 

 
Novembro 

26 Início do prazo para agendamento de defesa dos concluintes 2018 – formulário 4 e 
4A impressos na secretaria do Programa 

30 Último dia para agendamento de defesa dos concluintes 2018, formulários 4 e 4A, 
impressos na secretaria do Programa.  

30 Último dia letivo do período 2018/2 

 
Dezembro 

07 Data limite para encerramento das turmas no cobalto pelos professores 

 


