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Datas Atividade

dezembro de 2021 Entrega das ementas das disciplinas do 1º semestre de 2022

05 a 12 de janeiro de
2022

Pré-matrícula – Ingressantes /2022

07 de fevereiro CEPG 

25 de fevereiro Prazo final para a entrega da solicitação para exame de Qualificação/Ingressantes Mestrado 2o sem. 2020 e Doutorado 2019.
Prazo final para a entrega da solicitação para defesa/Ingressantes Mestrado 1o sem. 2020

11 de março Prazo final para preenchimento do SIIU com notas e frequências de todas as disciplinas do 2º semestre de 2021.

28 de fevereiro - 08 de
março

Matrículas dos pós-graduandos nas disciplinas 

28 de fevereiro Publicação de edital do processo seletivo para Mestrado/ 2o. semestre de 2022

28 de fevereiro Publicação de edital - aluno especial

01 de março Carnaval

02 de março Carnaval - quarta-feira de cinzas.

07 de março CEPG

09  a 11  de março Confirmação de matrícula em disciplina 1º Sem / 2022

23 de março Prazo final para envio de Sucupira preenchida pelo Programa para Pró-reitoria (secretaria e coordenação)

25 de março Prazo final para as inscrições no processo seletivo para Mestrado/ 2º semestre de 2022

30 de março Divulgação edital Bolsa

30 de março Divulgação edital de representante discente

01 de abril
Publicação das inscrições homologadas para Mestrado
(1ª fase do processo seletivo - Mestrado/ 2º semestre de 2022)

04 a 08 de abril Período de interposição de recursos - 1ª fase do processo seletivo - Mestrado/ 2º semestre de 2022

04 de abril CEPG

14 de abril Aula inaugural

15 abril Sexta feira Santa

21 de abril Feriado – Tiradentes 

29 de abril Divulgação do resultados dos recursos - 1ª fase do processo seletivo - Mestrado/ 2º semestre de 2022

01 de maio Feriado – Dia do Trabalho
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02 de maio a 04  de
junho

Fase de análise documental - processo seletivo - Mestrado/ 2º semestre de 2022

02 de maio CEPG

08 de junho Divulgação dos selecionados para entrevista - processo seletivo - Mestrado/ 2º semestre de 2022

06 de junho CEPG

13 a 17 de junho Realização das entrevistas - processo seletivo - Mestrado/ 2º semestre de 2022

20 a 24 de junho Prova de proficiência

20 de junho Entrega das ementas das disciplinas do 2o semestre de 2022 e indicação de dias preferências

21 de junho Publicação da lista dos candidatos aprovados - processo seletivo - Mestrado/ 2º semestre de 2022

22 a 26 de junho Período de interposição de recursos - Mestrado/ 2º semestre de 2022

28 de junho Publicação do quadro de disciplinas no site do Programa - 2º sem/2022

01 de julho
Divulgação do resultado dos recursos. Publicação dos aprovados no processo seletivo Mestrado para o 2º semestre de
2022

04 de julho CEPG

18 a 22 de julho Pré-matrícula ingressantes – Mestrado  2º semestre de 2022

29 de julho Prazo final para solicitação de defesa/ Mestrado (Ingressantes 2o. sem 2020) 

01 de agosto CEPG

01  a 05 de agosto Matrícula nas disciplinas – 2ª semestre/2022 – Veterano e Ingressantes

16 de agosto Publicação do edital do processo seletivo para Doutorado/2023

15 a 19 de agosto Confirmação de matrícula em disciplinas 2º sem/2022

26 de agosto Divulgação edital de bolsa

05 de setembro Início do semestre letivo

05 de setembro CEPG

07 de setembro Feriado: Independência

13 a 15 de setembro II Seminário Discente – Interseccionalidade: Políticas públicas em Educação e Saúde

16 de setembro Prazo final para as inscrições no processo seletivo para Doutorado/ 2023

21 de setembro Publicação das inscrições homologadas para Doutorado/2023

22 a 28 de setembro Período de interposição de recursos - Inscrições homologadas Doutorado/2023

29 de setembro Divulgação do resultados dos recursos - Inscrições homologadas Doutorado/2023
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03 de outubro CEPG

04 de outubro Prova escrita para seleção de Doutorado de 2023

12 de outubro Feriado – Nossa Senhora Aparecida

18 de outubro Publicação dos aprovados na Prova Escrita do Doutorado/2023

19 a 25 de outubro Período de interposição de recursos - Resultado prova escrita Doutorado/2023

26 de outubro Divulgação do resultados dos recursos - Resultado prova escrita Doutorado/2023

25 de outubro Envio de formulários para preenchimento por alunos e professores – Sucupira

24 e 25 de outubro II Seminário do PPGESIA

27 de outubro a 08 de
novembro

Análise de currículos e projetos – Doutorado/2023

28 de outubro Feriado – Servidor Público

02 de novembro Feriado – Finados

07 de novembro CEPG

09 de novembro Publicação dos aprovados na análise dos projetos – Doutorado/2023

10 a 16 de novembro Período de interposição de recursos - Análise de projetos Doutorado/2023

15 de novembro Feriado: Proclamação da República

17 de novembro Divulgação do resultados dos recursos - Análise de projetos e divulgação da data e horário das entrevistas – Doutorado/2023

18 de novembro Prova de proficiência

21 a 25 de novembro Realização de entrevistas para seleção de Doutorado de 2023

25 de novembro Entrega das ementas das disciplinas do 1o semestre de 2023 e indicação de dias preferenciais.

28 de novembro Publicação dos aprovados na entrevista/na seleção para o Doutorado de 2023

29 de novembro a 02
de dezembro

Período de interposição de recursos - Entrevista Doutorado/2023

06 de dezembro Divulgação do resultados dos recursos - Entrevista Doutorado/2023

05 de dezembro CEPG

08 de dezembro Feriado – Aniversário de Guarulhos

15 de dezembro Publicação do quadro de disciplinas para o 1º semestre de 2023 no site do Programa
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