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01/2016: 30/03/2016 a 29/07/2016 

Semana Dias Atividade 

RETORNO 28 de mar a 01 de abr  29 e 30 de março – matrícula alunos regulares 

o Requerimento de Matrícula + Relatório Bolsista 

 29 de março, 08:30 – atividade de recepção de alunos da turma 03 

 31 de março (matutino e vespertino) – recepção de inscrição de alunos especiais 

 01 de abril – após 17:00 – divulgação de alunos especiais selecionados 

1ª Semana 04 a 08 de abril  04 de abril 

o Início das aulas 

o 14:00 – aula inaugural do PPGP 

o Prazo máximo para protocolar na secretaria comunicado sobre Estágio Docência 

 06 de abril – reunião da coordenadoria do PPGP 

o Reunião de encaminhamento: Estágio Docência (última chance para turma 02) 

2ª Semana 11 a 15 de abril  

3ª Semana 18 a 22 de abril  20 de abril – reunião da coordenadoria do PPGP 

o Definição de Comissão de Seleção da Turma 04 

 21 de abril – Feriado Nacional 

4ª Semana 25 a 29 de abril  

5ª Semana 02 a 06 de maio  

6ª Semana 09 a 13 de maio  

7ª Semana 16 a 20 de maio  18 de maio – reunião da coordenadoria do PPGP 
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 O calendário poderá sofrer alterações de acordo com definições da Coordenação ou da Coordenadoria do PPGP. 



8ª Semana 23 a 27 de maio  24 de maio – Feriado Municipal 

 26 de maio – Ponto facultativo 

9ª Semana 30 de mai a 03 de jun  30 de maio – Prazo limite para receber pedidos de credenciamento no PPGP 

10ª Semana 06 a 10 de junho  

11ª Semana 13 a 17 de junho  

12ª Semana 20 a 24 de junho  20 e 21 de junho – Recesso acadêmico (Espaço das Profissões) 

 Semana prevista para II Seminário PPGP 

 20 de junho – prazo máximo para encaminhar requerimento de constituição de banca de 

defesa de mestrado (turma 01) 

 22 de junho – reunião da coordenadoria do PPGP 

 Deliberação sobre pedidos de credenciamento de docentes 

13ª Semana 27 de jun a 01 de jul  01 de julho: entrega exemplares para banca de defesa (turma 01) 

14ª Semana 04 a 08 de julho  

15ª Semana 11 a 15 de julho  

16ª Semana 18 a 22 de julho  18/07 – Prazo máximo para protocolar na secretaria Solicitação de Constituição de 

Banca de Exame de Qualificação (Turma 02) 

 20/07 – reunião da coordenadoria do PPGP 

o Encaminhamento bancas de Exame de Qualificação (Turma 02) 

o Fechamento Edital Seleção Turma 04 

17ª Semana 25 a 29 de julho  29/07 – Encerramento do semestre 

 

Recesso: 30/07 a 17/08 


