
 
 

CALENDÁRIO 2018 
 

MÊS/DATA ATIVIDADES 
JANEIRO  

2 a 31 Período de qualificações e defesas 
FEVEREIRO  

1 a 28 Período de qualificações e defesas 
1 a 16 Edital De Aluno Especial 1º Semestre 
7 a 9  Matrícula Presencial: Aprovados no processo seletivo 2018 

MARÇO  

02 Último prazo para defesas de dissertações e teses  

05 a 07 Matrícula no SIGAA: Aluno regular, Alunos de outros programas e Aluno Especial 

09 Aula Inaugural 
12 Início das aulas 

ABRIL  
02 a 06 Entrega dos projetos de dissertação e tese dos alunos que ingressaram em 2018 
MAIO  
02 a 04 6º Colóquio de Projetos de Mestrado e Doutorado para ingressantes em 2018 

23 
Último dia para entrega da versão definitiva dos projetos de dissertação e tese dos alunos que ingressaram 
em 2018 

JUNHO  
04 a 29 Chamada interna para alunos bolsistas CAPES/DS: mudança de nível para doutorado 

25 a 29 
Confirmação pelos docentes da oferta de disciplinas para o 2º semestre de 2018 e do número de vagas para 
edital de aluno especial 

JULHO  

07 Término das aulas das disciplinas regulares do 1º semestre 

09 a 13 Pré-matrícula da disciplina Seminários Aplicados CIPAC e SATS 

16 a 27 Edital De Aluno Especial 2º Semestre 

27 
Último dia para os docentes lançarem no SIGAA os conceitos e freqüências das disciplinas oferecidas no 
1º semestre de 2018  e consolidarem as turmas 

AGOSTO  
01 a 03 Período de matrícula do 2º semestre Aluno regular, Alunos de outros programas, Aluno especial 

06 Aula inaugural da disciplina de Seminários Aplicados CIPAC e SATS 

20 Divulgação do Edital para o Processo Seletivo 2019 

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

SETEMBRO  
03 Início das inscrições para o processo seletivo 2019  

OUTUBRO   
08 Término das inscrições para o Processo Seletivo 2019  

15 a 31 Processo de Seleção (Mestrado e Doutorado) para ingresso em 2019 
NOVEMBRO   

12 a 23 Entrega dos relatórios anuais de acompanhamento dos discentes 
DEZEMBRO  

10 a 13 
Confirmação pelos docentes da oferta de disciplinas para o 1º semestre de 2019 e do número de vagas para 
edital de aluno especial  

14 Término das aulas do 2º semestre de 2017 

21 
Último dia para os docentes lançarem no SIGAA os conceitos e freqüências das disciplinas oferecidas no 
2º semestre de 2018 e consolidarem as turmas 

 
Atenção! Ajustes poderão ocorrer no decorrer do semestre! 




