
 

 

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO 2015 
 

 

1
o
 semestre acadêmico 

 

MÊS DIA ATIVIDADE 

Fevereiro 13 Data limite para os alunos depositarem na secretaria os trabalhos referentes às 

disciplinas do 2º semestre de 2014 

16 , 17  Carnaval 

18 Ponto facultativo até às 14 horas - 4ª feira de Cinzas 

19 e 20 Período para solicitação de vagas para aluno especial no 1º semestre de 2015 

20 Data limite para entrega dos Programas das Disciplinas do 1º semestre letivo de 

2015 

23,24 e 

25 

Período de matrícula dos alunos regulares 

25 Resultado do pedido de matricula dos alunos especiais 

26 e 27 Período para matrícula dos alunos especiais 

27 Data-limite para os alunos entregarem o relatório de bolsista e solicitação de 

renovação de bolsa 

Março 02  Início das aulas do 1º  semestre letivo de 2015 

02 a 06 Inscrição no VI Seminário de Dissertação e Tese em Andamento dos alunos do 

Mestrado de 2014 e do Doutorado de 2013 

09 Aula inaugural com os alunos de 2015 

11 Reunião dos alunos calouros com a Coordenação da Pós-Graduação 

16 Data-limite para inclusão e cancelamento de disciplina 

25 a 27 Recesso acadêmico para a realização do III Colóquio Nacional de Letras da 

UFG e XVI Colóquio de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Letras 

Abril 03 Feriado nacional - Paixão de Cristo 

14 e 15 Espaço das Profissões na Regional Goiânia. Não haverá aulas, sendo mantidas 

as demais atividades acadêmicas e administrativas 

20 Não haverá aulas, sendo mantidas as demais atividades acadêmicas e 

administrativas 

21  Feriado nacional – Tiradentes 

27 Data limite de entrega na secretaria das notas dos trabalhos referentes às 

disciplinas do 2º Semestre de 2014 

Maio 01 Feriado nacional - Dia do Trabalho 

08 Data-limite para divulgação das referências bibliográficas das áreas de 

Linguística e de Literatura do Processo Seletivo de 2016 

29  Realização do VI Seminário de Dissertações e Teses em Andamento 

Junho 04 Corpus Christi - Ponto facultativo 

05  
Não haverá aulas, sendo mantidas as demais atividades acadêmicas e 

Administrativas 

26 Data limite para divulgação das disciplinas do 2º semestre de 2015 

Julho 03 Término das aulas do 1º semestre de 2015 

Data limite para entrega na secretaria dos programas das disciplinas do 2º 

semestre de 2015 

30 e 31 Período para solicitação de vagas para aluno especial no 2º semestre de 2015 



 

                                               

2
o
 semestre acadêmico 

 
Agosto 03 a 05 Período de matrícula dos alunos regulares 

Data limite para os alunos (bolsistas e não bolsistas) entregarem relatório 

de atividades 

05 Resultado do pedido de matrícula dos alunos especiais 

06 a 07 Matrícula de alunos especiais 

10 Início das aulas do 2
o 
 semestre letivo de 2015 

17 Divulgação do Edital do PS 2016 

24 Data limite para inclusão e cancelamento de disciplina 

Setembro 04 Data limite para os alunos depositarem na secretaria os trabalhos referentes 

às disciplinas do 1º semestre de 2015 

07 Feriado nacional - Independência do Brasil 

21, 22 e 23 Inscrições ao PS2016 

Outubro 12 Feriado nacional – Nossa Sra. Aparecida (Padroeira do Brasil) 

16 Encerramento do prazo para solicitação de bancas de qualificação e defesa 

em 2015 e data limite para solicitação de passagens, hospedagens e diárias 

19 a 21  CONPEEX/2015 nas Regionais Goiás, Goiânia e Jataí. Não haverá aulas, 

sendo mantidas as demais atividades acadêmicas e administrativas 

28  Ponto Facultativo - Dia do Servidor Público. 

Novembro 02 Feriado nacional – Finados 

04 Data-limite para entrega de notas na secretaria referentes ao 1º semestre 

letivo de 2015 

06 Data limite para entrega de proposta de disciplina pelos docentes para o 1
o
 

semestre de 2016  

13 Data limite para divulgação das disciplinas do 1
o
 semestre letivo de 2016 

27 Data limite para entrega na secretaria dos programas das disciplinas do 1º 

semestre letivo de 2016 

Dezembro 11 Término das aulas do 2
o
 semestre letivo de 2015 

24 Ponto facultativo após 14h 

25 Feriado nacional – Natal  

31 Ponto facultativo após 14h 

 

 

 

 

 


