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CALENDÁRIO DO CURSO 

ANO LETIVO - 2014 

MÊS/DATA ATIVIDADES 
JANEIRO  

14 a 31/01 Período para os professores encaminharem as notas das 
disciplinas ministradas no 2º semestre de 2013 

27/01 Último dia para divulgação do edital do processo seletivo 
suplementar 2014 – nível mestrado 

FEVEREIRO  

03 a 20/02 Período para os professores encaminharem solicitação de oferta de 
disciplinas para o 1º semestre de 2014 

03 a 06/02 Inscrições para o processo seletivo suplementar 2014 - nível 
mestrado 

10 a 12/02 Processo de Seleção Suplementar (Mestrado) para ingresso em 
2014 

24 a 28/02 Período de matrícula 
24/02 Área: Patologia, Clínica e Cirurgia 
25/02 Área: Produção Animal para alunos 2012 e anos anteriores 
26/02 Área: Sanidade Animal, Higiene e Tecnologia de Alimentos 

27 e 28/02 Matrícula de alunos especiais 
MARÇO  

10/03 Aula inaugural 
10/03 Início das aulas das disciplinas regulares do 1º semestre de 2014 
ABRIL  

   
MAIO  

19/05 Último dia para entrega dos projetos de dissertação e tese dos 
alunos que ingressaram em 2014 

  
JUNHO  

09 a 11/06  2º Colóquio de Projetos de Mestrado e Doutorado 
24 e 25 Curso – Referenciação: Vancouver – Dra. Luciana Pizzani 

26 e 27 Curso “Escrita de artigos científicos de alto impacto: estrutura e 
linguagem” – Prof. Valtencir Zucolotto 

JULHO  

01 a 04/07 Devolução (encaminhamento feito pela Coordenação) dos projetos 
de dissertação/tese para correção 

14 a 31/07 
Período para os professores encaminharem solicitação de ofertas 
de disciplinas para o 2º semestre de 2014 

14/07 
Último dia para entrega do ofício com a solicitação de composição 
para banca de defesa do mestrado dos alunos interessados no 
fluxo contínuo 

15/07 Término das aulas das disciplinas regulares do 1º semestre 

31/07 Último dia para encaminhamento dos conceitos e frequências das 
disciplinas oferecidas no 1º semestre de 2014 

31/07 Último dia para depósito na secretaria do programa do boneco 



definitivo da dissertação do mestrado e também do projeto a ser 
desenvolvido no doutorado modalidade fluxo contínuo (principal 
instrumento de avaliação do candidato) 

AGOSTO  

04 a 08/08 
Período de matrículas para o 2º semestre de 2014 e entrega do 
projeto de dissertação/tese definitivo para os alunos de mestrado e 
doutorado que ingressaram em 2014 

04/08 Área: Patologia, Clínica e Cirurgia 
05/08 Área: Produção Animal para alunos 2012 e anos anteriores 
06/08 Área: Sanidade Animal, Higiene e Tecnologia de Alimentos 

07 e 08/08 Matrícula de alunos especiais e alunos do doutorado fluxo contínuo 

08/08 Último dia para a defesa da dissertação de mestrado para os 
alunos do fluxo contínuo 

08/08 
Início das aulas do 2º semestre de 2014 
Aula inaugural da disciplina Seminários Aplicados – 9 horas Sala 
de Defesas (Auditório) do PGCA. 

SETEMBRO  
  

OUTUBRO   
03/10 Último dia para divulgação do edital do processo seletivo 2015 

06/10 Início das inscrições para o processo seletivo 2015 nos níveis de 
mestrado e doutorado 

NOVEMBRO   

07/11 Término das inscrições para o Processo Seletivo 2015 para os 
níveis de mestrado e doutorado 

24 a 28/11 Processo de Seleção (Mestrado e Doutorado) para ingresso em 
2015 

DEZEMBRO  

12/12 Término das aulas das disciplinas regulares do 2º semestre de 
2014 

31/12 Último dia para encaminhamento dos conceitos e frequências das 
disciplinas oferecidas no 2º semestre de 2014 

OBS: ajustes poderão ocorrer no decorrer do ano 

Última atualização em 25/09/2014 


