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CALENDÁRIO 2022.1 – ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO 

PERÍODOS LETIVOS:  

1º Semestre letivo: 28/03/2022 a 30/07/2022 (18 semanas)                                                             2º Semestre letivo: 22/08/2022 a 22/12/2022 (18 semanas) 

 
 

INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS – 2022.1 

ALUNAS/OS REGULARES (Mestrado e Doutorado PPG Educação/UFF) - exclusivamente via resposta formulário google correspondente a cada disciplina a ser 

incluída, acessada por meio dos links da página na inscrição em disciplinas (http://ppgeducacao.sites.uff.br/inscricao-em-disciplinas/), no período de 0h do dia 11/3/2022 a 

23h59min do dia 16/3/2022, impreterivelmente. 

 

ALUNAS/OS ESPECIAIS (outro PPG) – via resposta à planilha google correspondente a cada disciplina desejada, a ser acessada por meio dos links da página na inscrição 

em disciplinas (http://ppgeducacao.sites.uff.br/inscricao-em-disciplinas/), no período de 0h do dia 11/3/2022 a 23h59min do dia 16/3/2022, impreterivelmente, anexando 

obrigatoriamente uma Declaração de Aluna/o Regular atualizada (em caso de não possuir, anexar o Termo de Compromisso de Entrega da Declaração, disponível na 

mesma página). 

 

OUVINTES (sem vínculo estudantil com qualquer PPG) – as/os interessadas/os devem enviar e-mail diretamente à/ao docente da disciplina que deseja cursar, ao qual 

deve ser anexado o link para acesso ao currículo lattes atualizado, além de redigir uma breve justificativa do interesse em cursar a disciplina, no período de 0h do dia 17/3/2022 

a 23h59min do dia 18/3/2022, impreterivelmente. 

Nada passa pela Secretaria do Programa. Todo o processo será feito diretamente pela/o docente.  

Exclusivo para disciplinas eletivas que disponibilizarem vagas a esta modalidade de participação. Conferir a coluna do QH referente a essa disponibilidade: 

http://ppgeducacao.sites.uff.br/quadro-de-horarios/ 

ATENÇÃO! Esta modalidade de participação NÃO dá direito a certificação de nenhuma espécie. 

 
AJUSTE DE DISCIPLINAS – para estudantes especiais e estudantes ingressantes ou regulares do PPG-Educação/FEUFF 

O ajuste, INCLUSÃO E/OU EXCLUSÃO de disciplinas, será entre 0h de 28/3/2022 e 23h59min de 11/4/2022: link na página http://ppgeducacao.sites.uff.br/inscricao-em-

disciplinas/ 

TRANCAMENTO DE DISCIPLINA OU SEMESTRE poderá ser feito entre 0h de 28/3/2022 e 23h59min de 27/5/2022, via formulário específico, disponível na página 

http://ppgeducacao.sites.uff.br/inscricao-em-disciplinas/. 
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