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CALENDÁRIO ACADÊMICO PPGB 2020 

 
 
MARÇO 
09 e 10 - Período de matrícula no 1º semestre/2020 - alunos regulares e ingressantes (mestrado e doutorado) 
11 e 12 – Período de matrícula no 1º semestre/2020 - alunos especiais. 
16 - Início das aulas do 1° semestre de 2020. 
 
ABRIL 
01-09- Período para entrega do formulário de constituição de Banca de qualificação (Doutorado ingressantes em 2018) 
16 – Data limite para cancelamento de disciplinas do 1° semestre/2020. 

 Para disciplinas que começarem após o dia 16/03, o cancelamento deverá ser solicitado até no máximo 30 dias 
após o início da disciplina. 

30 – Data limite para a realização do Exame de qualificação (doutorado ingressantes em 2018) 
 
MAIO 
04-29- Período para solicitação de aproveitamento de disciplinas no 1º semestre/2020 
04 a 29 – Período para a realização das Reuniões das Comissões de Orientação. 
*21 e 22 – Período para solicitação de inscrições para progressão (mestrado ingressantes em 2019). 
 
JUNHO 
10 – Data limite 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 
(mestrado/doutorado ingressantes em 2020).  
10 – Data limite para entregar na secretaria do PPGB, o relatório e parecer da comissão de orientação 
(mestrado/doutorado ingressantes em 2019). 
11-30 – Período de avaliação dos projetos de pesquisa (mestrado e doutorado) pelo colegiado. 
30 – Data limite para os docentes informarem a oferta de disciplinas para o 2º semestre/2020. 
 
JULHO 
03- Data limite para a secretaria encaminhar o parecer do relator referente ao projeto de pesquisa. 
10 - Último dia de aula do 1° semestre de 2020. 
 
AGOSTO 
10 e 11 - Período de matrícula no 2º semestre/2020 - alunos regulares (mestrado e doutorado) 
10 e 11 – Período de matrícula no 2º semestre/2020 - alunos especiais. 
17 - Início das aulas do 2º semestre de 2020. 
28 - Data limite para digitação de notas 2020/1 no sistema acadêmico. 
 
SETEMBRO 
17 – Data limite para cancelamento de disciplinas do 2º semestre/2020.  

 Para disciplinas que começarem após o dia 17/08, o cancelamento deverá ser solicitado até no máximo 30 dias 
após o início da disciplina. 

**1ª semana - Início do período de inscrições Seleção aluno regular ingresso 2020/2021.  



 
 
OUTUBRO 
01-30- Período para solicitação de aproveitamento de disciplinas no 2º semestre/2020 
**1ª semana – Fim do período de inscrições Seleção aluno regular ingresso 2020/2021. 
 
NOVEMBRO 
**1ª quinzena – Período de realização do Processo Seletivo PPGB 2020/2021 
 
DEZEMBRO 
11 - Último dia de aula do 2° semestre de 2020. 
31 - Data limite para digitação de notas 2020/2 no sistema acadêmico. 
31 – Data limite para entrega do resultado do teste de Proficiência em Inglês (mestrado e doutorado ingressantes em 
2020). 
31- Data limite para os docentes informarem a oferta de disciplinas para o 1º semestre/2021. 
31- Data limite para os docentes enviarem informações para preenchimento da Plataforma Sucupira 2020. 
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JANEIRO 
15- Data limite para entregar para o colegiado o formulário de constituição de Banca de Defesa de Dissertação e Tese 
(mestrado 2019 e doutorado 2017) 
 
 
 

 

 * Aguardando disponibilidade orçamentária de 2020. 
 ** Datas sujeitas a modificações em função da aprovação de data pelo Colegiado. 


