
Calendário Acadêmico da Pós-Graduação 2018 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

Dia Mês Evento 

- - Data limite para inclusão de ingressantes do primeiro semestre no SRA-PG 
- - Data limite para lançamento de disciplinas do primeiro semestre no SRA-PG 

- - Início do período de matrícula em disciplinas 
- - Término do período de matrícula em disciplinas 

- - Início do período de matrícula em disciplinas isoladas 

12 3 Início do 1º Semestre letivo 
12 3 Término do período de matrícula em disciplinas isoladas 

30 3 Data limite para reunião geral entre novos estudantes da Pós-Graduação e comissão coordenadora 
30 3 Último dia para envio de proposta de novos cursos à PROPP 

31 3 
Último dia para solicitação de auxílio para participação de eventos que ocorrerão entre 15 de abril e 14 de 
agosto de 2018 

13 4 Último dia para envio do Coleta Capes ano base 2017 à PROPP (Via Plataforma Sucupira) 
15 4 Último dia para envio de proposta de mudança de Área Básica/Área de Avaliação à PROPP 

15 4 Último dia para envio de proposta de mudança de Modalidade à PROPP 

16 4 Término do período de trancamento de disciplinas ou de todo o período 
30 4 Data limite para a PROPP chancelar Coleta Capes/2017 

4 5 
Prazo final para envio dos editais de processos seletivos para avaliação da PROPP para ingresso no segundo 
semestre de 2018 

21 5 Data limite para início do período de divulgação dos editais dos processos seletivos de 2018-2 
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20 7 
Data limite para divulgação dos resultados preliminares dos Processos Seletivos para ingresso no segundo 
semestre de 2018 (5 dias úteis para recurso conforme item 5.1 da Resolução CEPE 7200). 

21 7 Término do primeiro semestre letivo de 2018 

27 7 
Data limite para a divulgação da homologação dos resultados dos processos seletivos para ingresso no 
segundo semestre de 2018 

27 7 Data limite para inclusão de ingressantes do segundo semestre no SRA-PG 

27 7 Data limite para cadastro de disciplinas do segundo semestre no SRA-PG 

31 7 
Último dia para solicitação de auxílio para participação de eventos que ocorrerão entre 15 de agosto e 14 
de novembro de 2018 

30 e 31 7 Período de requerimento de matrícula em disciplinas isoladas 

6 8 Data limite para lançamento de notas de 2018-1 

6 e 7 8 Período de matrículas dos ingressantes 
8 e 9 8 Período de matrícula em disciplinas regulares e tarefas especiais 

10 8 Matrícula em disciplinas isoladas 
13 8 Início do 2º Semestre letivo 

30 8 Data limite para reunião geral entre novos estudantes da Pós-Graduação e comissão coordenadora 
17 9 Término do período de trancamento de disciplinas ou de todo o período 
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25 9 
Data limite para envio dos editais de processos seletivos para avaliação da PROPP para ingresso no 
primeiro semestre de 2019 

15 10 
Data limite para início do período de divulgação dos editais dos processos seletivos para ingresso no 
primeiro semestre de 2019 

17 10 Dia C da Ciência 

31 10 
Último dia para solicitação de auxílio para participação de eventos que ocorrerão entre 15 de novembro de 
2018 e 14 de abril de 2019 

6 a 8 11 Mostra Anual da Pós-Graduação 

15 12 Término do segundo semestre letivo 
2019 

8 2 
Data limite para divulgação dos resultados preliminares dos Processos Seletivos para ingresso no primeiro 
semestre de 2019 (5 dias úteis para recurso conforme item 5.1 da Resolução CEPE 7200). 

15 2 
Data limite para a divulgação da homologação dos resultados dos processos seletivos para ingresso no 
primeiro semestre de 2019 

1 3 Data limite para lançamento de notas de 2018-2 

 


