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CALENDÁRIO ACADÊMICO 2022 

 
FEVEREIRO 
08 a 25 - Avaliações processos seletivos 2022/1 (Mestrado e Doutorado). 
25 - Divulgação do resultado final dos processos seletivos 2022/1. 
25 - Homologação do resultado final dos processos seletivos 2022/1. 
14 - Último dia para os discentes enviarem à secretaria o comprovante de aprovação em proficiência 

na Língua Inglesa, para mestrado (matriculados em março/2020), e Espanhol ou Francês, para o 
doutorado (matriculados em março/2018). Os exames de proficiência ofertados pela UFES são 
realizados pelo Núcleo de Línguas – https://nucleodelinguas.ufes.br/. Os discentes devem ficar 
atentos ao calendário deste Núcleo. (Art. 44 - § 2° do Regulamento do PPGPV). 

25 - Último dia para defesa de dissertação (matriculados em março/2020) e de tese (matriculados em 
março/2018). 

28 - Feriado: Carnaval. 
 
MARÇO 
01 - Feriado: Carnaval. 
02 - Feriado: Quarta-feira de Cinzas. 
03 a 04 - Matrícula alunos aprovados nos processos seletivos 2022/1.  
03 a 04 - Renovação de matrícula dos alunos regulares para o período 2022/1. 
03 - Solicitação para cursar disciplinas como aluno especial no semestre letivo 2022/1. 
04 - Divulgação no site dos aprovados como aluno especial referente ao semestre letivo 2022/1. 
07 - Matrícula de alunos suplentes (se houver), referente aos processos seletivos 2022/1. 
07 - Matrícula de aluno especial (se houver), referente ao semestre letivo 2022/1. 
07 - Início das aulas do semestre letivo 2022/1. 
24 a 25 - Modificação de matrícula (inclusão, exclusão e troca de disciplinas). 
30 - Reunião da coordenação com todos os discentes (18:00 às 20:00 h). 
31 - Último dia para entrega do relatório de atividades dos bolsistas (Demanda Social e Estágio 

Docência) referentes ao semestre anterior. 
31 - Último dia para entrega do plano de estudo para os alunos aprovados no processo seletivo 2022/1. 
31 - Prazo máximo para apresentação dos Projetos de Pesquisa dos alunos de mestrados com primeira 

matrícula em 2021/1 e alunos de doutorados com primeira matrícula em 2020/2 (Art. 16 - § 4° do 
Regulamento do PPGPV). 

 
ABRIL 
05 a 17 - Recesso/férias docentes. 
15 - Feriado: Paixão de Cristo. 
18 - Retorno do semestre letivo 2022/1. 
21 - Feriado: Tiradentes. 
26 - Aprovação pelo colegiado dos editais dos processos seletivos 2022/2. 
29 - Último dia para solicitação de aproveitamento de créditos. 
29 - Último dia para entrega de pedidos de prorrogação de prazo para conclusão de curso.  
29 - Último dia para que o discente solicite à Coordenação do PPG em Agronomia o requerimento para 

cursar disciplinas no semestre 2022/1 em outras IES por meio de Mobilidade Acadêmica. 
 
MAIO 
01 - Feriado: Dia do trabalho.  
02 - Publicação dos editais dos processos seletivos 2022/2. 
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JUNHO 
16 - Feriado: Corpus Christi. 
17 a 18 - Recesso. 
20 a 30 - Oferta de disciplinas para o semestre letivo 2022/2 (docentes informar à secretaria). 
30 - Último dia para atualização do currículo lattes docente. 
30 - Último dia para os discentes enviarem à secretaria o comprovante de aprovação em proficiência 

na Língua Inglesa, para mestrado (matriculados em agosto/2020), e Espanhol ou Francês, para o 
doutorado (matriculados em agosto/2018). Os exames de proficiência ofertados pela UFES são 
realizados pelo Núcleo de Línguas – https://nucleodelinguas.ufes.br/. Os discentes devem ficar 
atentos ao calendário deste Núcleo. (Art. 44 - § 2° do Regulamento do PPGPV). 

 
JULHO 
08 - Término das aulas do semestre letivo 2022/1. 
08 - Término das inscrições dos processos seletivos 2022/2. 
11 a 29 - Avaliações processos seletivos 2022/2. 
15 - Último dia para o lançamento das notas e conceitos do semestre letivo de 2022/1. 
15 - Último dia para divulgar a oferta de disciplinas do semestre letivo 2022/2 no site do programa 

(secretária). 
29 - Divulgação do resultado final dos processos seletivos 2022/2. 
29 - Homologação dos resultados dos editais dos processos seletivos 2022/2. 
29 - Último dia para defesa de dissertação (matriculados em agosto/2020) e de tese (matriculados em 

agosto/2018). 
 

AGOSTO 

04 a 05 - Matrícula alunos aprovados nos processos seletivos 2022/2.  
04 a 05 - Renovação de matrícula dos alunos regulares para o período 2022/2. 
04 - Solicitação para cursar disciplinas como aluno especial no semestre letivo 2022/1. 
05 - Divulgação no site dos aprovados como aluno especial referente ao semestre letivo 2022/1. 
08 - Matrícula de alunos suplentes (se houver), referente aos processos seletivos 2022/2. 
08 - Matrícula de aluno especial (se houver), referente ao semestre letivo 2022/1. 
08 - Início das aulas do semestre letivo 2022/2. 
15 - Feriado: Festa da Padroeira de Alegre. 
24 - Reunião da coordenação com todos os discentes (18:00 às 20:00 h). 
25 a 26 - Modificação de matrícula (inclusão, exclusão e troca de disciplinas). 
26 - Último dia para entrega do relatório de atividades dos bolsistas (Demanda Social e Estágio 

Docência) referentes ao semestre anterior. 
26 - Último dia para entrega do plano de estudo para os alunos aprovados no processo seletivo 2022/2. 
26 - Prazo máximo para apresentação dos Projetos de Pesquisa dos alunos de mestrados com primeira 

matrícula em 2021/2 e alunos de doutorados com primeira matrícula em 2021/1 (Art. 16 - § 4° do 
Regulamento do PPGPV). 

27 a 31 - Recesso/férias docentes. 
 
SETEMBRO 
01 a 11 - Recesso/férias docentes. 
07 - Feriado: Independência do Brasil. 
12 - Retorno do semestre letivo 2022/2. 
16 - Último dia para entrega do relatório de atividades dos bolsistas (Demanda Social e Estágio 

Docência) referentes ao semestre anterior. 
30 - Último dia para solicitação de aproveitamento de créditos. 
30 - Último dia para entrega de pedidos de prorrogação de prazo para conclusão de curso.  
30 - Último dia para que o discente solicite à Coordenação do PPG em Agronomia o requerimento para 

cursar disciplinas no semestre 2022/2 em outras IES por meio de Mobilidade Acadêmica. 
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OUTUBRO 
12 - Feriado: Nossa Senhora Aparecida. 
26 - Aprovação pelo colegiado dos editais dos processos seletivos 2023/1. 
28 - Feriado: Dia do servidor público. 
 
NOVEMBRO 
02 - Feriado: Finados. 
07 - Publicação dos editais dos processos seletivos 2023/1. 
15 - Feriado: Proclamação da República. 
21 a 25 - Entrega ao PPGAG o Relatório de Atividades - SUCUPIRA (comissões/docentes). 
 

DEZEMBRO 

01 a 16 - Oferta de disciplinas para o semestre letivo 2023/1 (docentes informar à secretaria). 
01 a 23 - Avaliação do PPG em Agronomia 2022 (docentes e discentes). 
16 - Término das aulas do semestre letivo 2022/2. 
23 - Último dia para divulgar a oferta de disciplinas do semestre letivo 2023/1 no site do programa 

(secretária). 
23 - Último dia para atualizar currículo lattes (docentes). 
23 - Último dia para os discentes enviarem à secretaria o comprovante de aprovação em proficiência 

na Língua Inglesa, para mestrado (matriculados em março/2021), e Espanhol ou Francês, para o 
doutorado (matriculados em março/2019). Os exames de proficiência ofertados pela UFES são 
realizados pelo Núcleo de Línguas – https://nucleodelinguas.ufes.br/. Os discentes devem ficar 
atentos ao calendário deste Núcleo. (Art. 44 - § 2° do Regulamento do PPGPV). 

25 - Feriado: Natal. 
 
 
 


