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CALENDÁRIO GERAL DE ATIVIDADES PARA 2020/2021

DEZEMBRO

SECRETARIA e DOCENTE - Período de inscrições (Coordenação e Colegiado) Até 15

BOLSISTA - Data limite para entrega do relatório semestral dos bolsistas 04

DOCENTE e ALUNO - Encerramento do Semestre 04

SECRETARIA - Data para publicar o calendário de 2020 Até 11

SECRETARIA - Publicação do edital para seleção de estudantes não regulares com o rol das disciplinas (1º Semestre 2021) 11

ALUNO - Matrícula para estudante regular em disciplinas do 1º semestre de 2021 Até 22

DOCENTE e ALUNO - Melhor data para qualificação das dissertações dos pós-graduandos que iniciaram o curso em agosto
de 2019

01 a 22

JANEIRO

Recesso pedagógico e administrativo 02/01 a 03/02

ALUNO - Período de inscrições para estudantes não regulares em disciplinas do 1º Semestre de 2021 02/01 a 16/02

FEVEREIRO

ALUNO - Período de inscrições para estudantes não regulares em disciplinas do 1º Semestre de 2021 02/01 a 17/02

DOCENTE - Entrega do plano de ensino das disciplinas do 1º semestre de 2021 18

SECRETARIA - Publicação do edital de homologação das inscrições para estudantes não regulares 18

DOCENTE – Lançamento das notas das disciplinas no Sistema Acadêmico Até 18

DOCENTE e ALUNO – Votação para Coordenador, Vice-coordenador e membros do Colegiado do curso 22

SECRETARIA –  Publicação  do  Edital  com  o  resultado  das  eleições  para  escolha  da  Coordenação  e  representantes
docentes no Colegiado do PPGH

23

SECRETARIA -  Publicação do  edital  com a  relação dos  candidatos  selecionados  como estudantes  não regulares  em
disciplinas do 1º Semestre de2021

25

ALUNO - Matrícula dos candidatos a estudantes não regulares em disciplinas do 1º Semestre de 2021 26

MARÇO

DOCENTE e ALUNO - Início das aulas 01

ABRIL

PROSER - Período de inscrições para candidatos a estudantes regulares 01/04 a 30/05

MAIO

PROSER - Período de inscrições para candidatos a estudantes regulares 01/04 a 30/05

SECRETARIA - Publicação do edital para seleção de estudantes não regulares com o rol das disciplinas para o 2º Semestre
de 2021

28

JUNHO

PROSER – Publicação de edital com a homologação das inscrições 01

PROSER – 1ª fase: análise e classificação dos projetos 02 a 22

PROSER – Publicação do edital com o resultado da 1ª fase e convocação para as arguições 24

PROSER – 2ª fase: realização das arguições 28/06 a 02/07

JULHO

PROSER – 2ª fase: realização das arguições 28/06 a 02/07

BOLSISTA - Data limite para entrega do relatório semestral dos bolsistas Até 02

ALUNO - Período de inscrições para estudantes não regulares em disciplinas do 2º Semestre de 2021 01 a 19

DOCENTE e ALUNO - Melhor data para defesa das dissertações dos pós-graduandos que iniciaram o curso em agosto de
2019

01 a 31
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PROSER - Reunião do Colegiado para homologação do processo de seleção 05

PROSER - Publicação do resultado final com a relação dos candidatos selecionados como estudantes regulares 06

DOCENTE - Entrega do plano de ensino das disciplinas do 2º semestre de 2021 Até 09

DOCENTE e ALUNO - Encerramento do semestre letivo 09

SECRETARIA - Publicação do edital de homologação das inscrições para estudantes não regulares 20

SECRETARIA -  Publicação do  edital  com a  relação dos  candidatos  selecionados  como estudantes  não regulares  em
disciplinas do 2º Semestre de 2021

23

ALUNO - Matrícula dos candidatos a estudantes regulares e não regulares em disciplinas do 2º Semestre de 2021 27

ALUNO – Reunião Turma 2021 com a coordenação do PPGH 27 - 15h

AGOSTO

DOCENTE e ALUNO - Início das aulas 03

COMISSÃO DE BOLSAS - Publicação do edital para concorrer às bolsas de estudos para estudantes regulares 20

DOCENTE – Lançamento das notas das disciplinas no Sistema Acadêmico Até 20

DOCENTE - Composição das Comissões de Seleção, Avaliação Interna e de Bolsa Até 31

DOCENTE - Distribuição das disciplinas para o 1º e 2º semestres de 2022 Até 31

SETEMBRO

SECRETARIA, DOCENTE e ALUNO - Publicação do edital de homologação das orientações – Turma 2021 Até 03

ALUNO - Período de inscrição para o processo de classificação às bolsas de estudos 04 a 14

SECRETARIA - Publicação do edital de homologação das inscrições para classificação às bolsas de estudos 16

SECRETARIA - Publicação do edital com a classificação dos candidatos às bolsas de estudos Até 30

DOCENTE e ALUNO - Entrega das Cartas de Aceite de orientação na secretaria da turma 2021 Até 30

DOCENTE e ALUNO - Submissão do plano de atividades ao colegiado da turma 2021 Até 30

NOVEMBRO

PROSER - Publicação do Edital de inscrições para candidatos a estudantes regulares – Seleção 2022 Até 30

DEZEMBRO

BOLSISTA - Data limite para entrega do relatório semestral dos bolsistas 10

DOCENTE e ALUNO - Encerramento do Semestre 10

SECRETARIA - Data para publicar o calendário de 2022 Até 10

SECRETARIA - Publicação do edital para seleção de estudantes não regulares com o rol das disciplinas (1º Semestre 2022) 17

ALUNO - Matrícula para estudante regular em disciplinas do 1º semestre de 2022 Até 17

DOCENTE e ALUNO - Melhor data para qualificação das dissertações dos pós-graduandos que iniciaram o curso em agosto
de 2020

01 a 23

DATAS RELATIVAS

Entrega  do  relatório  das  atividades  programadas e  do
comprovante de envio de artigo para revista

até 30 dias antes da defesa

Solicitação para exame de qualificação ou defesa até 45 dias antes

Encaminhamento  do  texto  da  qualificação ou  defesa para
apreciação dos examinadores

até 30 dias antes

Entrega da  versão final  da dissertação (art.  50  – Regulamento
Geral da Pós-Graduação)

até 60 dias, após a defesa

Entrega da Declaração de Revisão do Texto até 60 dias, após a defesa

Trancamento de matrícula a qualquer momento após cursar o 1º Semestre

Cancelamento de matrícula por disciplina a qualquer momento antes de decorridos 1/3 da duração prevista

Estágio de docência 1º semestre de vigência da bolsa
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Plano de atuação no estágio de docência até 30 dias antes do início do estágio

Relatório final do estágio de docência logo após o término do estágio

Início do seminário de orientação a partir do 2º semestre do curso

Julgamento de aproveitamento de créditos no início de cada semestre

Reuniões ordinárias do Colegiado 24/02/2021
29/03/2021
11/05/2021
06/07/2021
31/08/2021
30/11/2021

Assembleia geral 06/07/2021
30/11/2021

Atualização em 30/04/2021
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