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CALENDÁRIO ACADÊMICO PPGB 2019 

 
FEVEREIRO 
14- Limite para os docentes informarem a secretaria do PPGB a oferta de disciplinas 2019/1°. 
20- Limite para entregar na secretaria do PPGB formulário de constituição de Banca de defesa de tese e dissertação 
(ingressantes no mestrado 2017 e ingressantes no doutorado 2015 e 2016*) 
 
MARÇO 
11- 13 - Matrículas de alunos regulares para o 1° semestre. 
11 e 12 - Matrículas de alunos especiais para o 1° semestre.  
 
ABRIL 
01-05- Entrega do formulário de constituição de Banca de qualificação ingressantes doutorado em 2017. 
08- Início das aulas do 1° semestre de 2019.  
30 - Último dia para alunos de doutorado ingressantes em 2017 encaminharem ao colegiado o resultado da defesa do 
Exame de Qualificação. 
 
MAIO 
02-30- Entrega na secretaria do PPGB dos pedidos de aproveitamento de disciplinas para análise do colegiado. 
08 - Último dia para cancelamento de disciplinas do 1° semestre. 

 Para disciplinas que começarem após o dia 08/04, o cancelamento deverá ser solicitado até no máximo 30 dias 
após o início da disciplina. 

**22 e 23 - Solicitação de inscrições para progressão (alunos de mestrado ingressantes em 2018). 
 
JUNHO 
28 - Limite para os docentes informarem a secretaria do PPGB a oferta de disciplinas 2019/2°. 
 
JULHO 
01 a 31 - Reuniões das Comissões de Orientação. 
 
AGOSTO 
02 - Último dia de aula do 1° semestre de 2019. 
05 - Último dia para entregar na secretaria do PPGB os projetos de dissertação/tese, parecer da comissão de orientação, 
indicação da comissão de orientação, plano de estudos e a indicação de disciplinas obrigatórias (alunos 
mestrado/doutorado ingressantes em 2019).  
03 - Último dia para entregar na secretaria do PPGB o relatório e parecer da comissão de orientação (alunos 
mestrado/doutorado ingressantes em 2018). 
12 e 13 - Matrículas de alunos regulares para o 2º semestre de 2019. 
12 e 13 - Matrículas de aluno especial para o 2° semestre de 2019. 
19 - Início das aulas do 2º semestre de 2019. 
30 - Data limite para os docentes entregarem os conceitos do 1° semestre de 2019. 
30- Reunião do colegiado do PPGB para aprovação do projeto de pesquisa (dissertação/tese), parecer da comissão de 
orientação, indicação da comissão de orientação, plano de estudos e a indicação de disciplinas obrigatórias. 
 



SETEMBRO 
02-20- Data limite para solicitação ao colegiado de prorrogação de bolsa e tempo para ingressantes no doutorado 2017. 
*** 
19 - Último dia para cancelamento de disciplinas no 2º semestre de 2019.  

 Para disciplinas que começarem após o dia 19/08, o cancelamento deverá ser solicitado até no máximo 30 dias 
após o início da disciplina. 

 
OUTUBRO 
01-31- Entrega na secretaria do PPGB dos pedidos de aproveitamento de disciplinas para análise do colegiado. 
 
 
DEZEMBRO 
13 - Último dia de aula do 2° semestre de 2019. 
30 - Prazo final para entrega de conceitos do 2º semestre de 2019. 
31 - Entrega do resultado do teste de Proficiência em Inglês (alunos mestrado/doutorado ingressantes em 2019). 

 

 * Para os que não tiveram o pedido de prorrogação deferido pelo colegiado. 

 ** Aguardando disponibilidade orçamentária de 2019. 

 *** Pedidos fora do prazo não serão avaliados pelo colegiado. 


