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CALENDÁRIO 2021.1 – ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO 

PERÍODOS LETIVOS:  

1º Semestre letivo: 14/6/2021 a 25/9/2021 (14 semanas)                                                                 2º Semestre letivo: 21/10/2021 a 12/02/2022 (15 semanas) 

 
MATRÍCULA DA TURMA DE MESTRADO – 2021.1 

Exclusivamente via formulário google (ATUALIZAR), entre 0h do dia 17/5/2021 e 23h59min do dia 23/5/2021. 

Documentação a ser anexada (em PDF): Cópias do RG, CPF e Diploma de Graduação. Caso a/o aluna/o ainda não possua o diploma, anexar o Termo de Compromisso, que 

se encontra no nosso site. Por fim, realizar a inscrição, a partir de formulário google próprio para ingressantes 2021.1. 

Solicitações de Bolsas - Os interessados devem acessar a página (http://ppgeducacao.sites.uff.br/bolsas/), para conhecer as regras e se candidatar (procedimento via resposta 

ao formulário google disponível no site). A candidatura pode ser formalizada a qualquer momento – não há prazo. 

 

INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS – 2021.1 

ALUNAS/OS REGULARES (Mestrado e Doutorado) e ESPECIAIS (outro PPG) – exclusivamente via resposta a formulário google correspondente a cada tipo, a ser 

acessado por meio dos links (regulares => https://forms.gle/9ZQK4pViCezh2GGw6; especiais => https://forms.gle/rBa1tULfBv34QJHR8), no período de 0h do dia 

24/5/2021 a 23h59min do dia 30/5/2021, impreterivelmente. 

Atenção: A/o aluna/o especial deverá obrigatoriamente anexar ao formulário uma Declaração de Aluna/o Regular atualizada (em caso de não possuir, anexar o Termo 

de Compromisso de Entrega da Declaração, disponível na página de Inscrição em Disciplinas). 

OUVINTES (sem vínculo estudantil com qualquer PPG) – as/os interessadas/os devem preencher o formulário correspondente, a ser acessado por meio do link 

(https://forms.gle/8B52H9gSbh7Q7xmM9), ao qual deve ser anexado o link para acesso ao currículo lattes atualizado, conforme instrução que constará do próprio 

formulário, no período de 24/5/2021 a 23h59min do dia 30/5/2021, impreterivelmente. 

Poderá haver seleção de ouvintes, conforme critério estipulado pela/o docente da turma a que a/o estudante registre interesse. 

OBS: Esta modalidade de participação NÃO dá direito a certificação de nenhuma espécie. 

 
AJUSTE DE DISCIPLINAS – para interessadas/os a ouvintes; estudantes especiais; e estudantes regulares do PPG-Educação/FEUFF 

O ajuste, INCLUSÃO E/OU EXCLUSÃO de disciplinas, será via formulário específico, disponível na página http://ppgeducacao.sites.uff.br/inscricao-em-disciplinas/, 

entre 0h de 14/6/2021 e 23h59min de 28/6/2021. 

TRANCAMENTO DE DISCIPLINA OU SEMESTRE será via formulário específico, disponível na página http://ppgeducacao.sites.uff.br/inscricao-em-disciplinas/, entre 

0h de 14/6/2021 e 23h59min de 06/8/2021. 

 

ATENÇÃO: EM CASO DE MAIS DE UMA RESPOSTA AOS FORMULÁRIOS, USAREMOS A VERSÃO ENVIADA POR ÚLTIMO. 
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