
CALENDÁRIO ACADÊMICO PPGB/UFPel 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÇO 

08 a 10 Período de matrícula on-line 2021/1 - Aluno regular e ingressantes PPGB 

10 e 11 Período de solicitação de vaga on-line 2021/1 - Aluno de outros PPGs/UFPel 

11 Autorização de matrícula orientadores 

12 Autorização de matrícula Coordenação 

15 Início do semestre letivo 2021/1 

24 Boas vindas – Disciplina de Seminários 

25 Último dia para envio da solicitação de cancelamento da disciplina de 
Bioinformática Avançada 

29 Último dia para envio da solicitação de cancelamento da disciplina de Biologia 
Celular e Engenharia de Software para Bioinformática e Aprendizagem de 
Máquina 

31 Aula magna – Profa. Dra. Luciana Maria Silva (FUNED) 

ABRIL 

02 Último dia para envio da solicitação de cancelamento da disciplina Metodologia 
de Pesquisa e Redação Científica 

20 Último dia para envio da solicitação de cancelamento da disciplina de 
Bioquímica Aplicada à Biotecnologia 

MAIO 

01 a 15* Período para envio do Formulário de nomeação de banca do Exame de 
Qualificação (ingressantes doutorado em 2018 e 2019) 

26 Último dia para envio da solicitação de cancelamento da disciplina Bacteriologia 

31 Último dia para envio do Relatório e parecer da comissão de orientação 
(ingressantes no mestrado em 2019). 

JUNHO 

01 a 30 Período para agendamento do Exame de Qualificação de forma on-line 

01 a 15 Período para envio de solicitação de aproveitamento de créditos 

26 Último dia do semestre letivo 2021/1 



 

 

 

 

 

 

 

 

* Casos especiais, podem enviar e-mail ao Programa. 

** Sujeitos a disponibilidade de bolsa 

JULHO 

01 a 31 Período para a realização das reuniões das comissões de orientação de forma 
on-line 

01 a 09** Inscrição - Edital Progressão 2021 

09 Último dia para envio do resultado da defesa do Exame de Qualificação ao 
PPGB. 

01 a 10 Período para digitação de notas e encerramento de turmas 

01 a 10 Limite para os docentes informarem ao PPGB a oferta de disciplinas 2021/2 

23 Último dia para o PPGB enviar parecer sobre aproveitamentos de créditos  

26 e 27 Período de matrícula on-line 2021/2 - Aluno regular e ingressantes PPGB 

29 e 30 Período de solicitação de vaga on-line 2021/2 - Aluno de outros PPGs/UFPel 

28 a 30 Período de autorização de matrícula orientadores 

AGOSTO 

02 e 03 Período de autorização de matrícula Coordenação 

09 Início do semestre letivo 2021/2 

30 Último dia para envio ao PPGB dos projetos de dissertação/tese, parecer da 
comissão de orientação, indicação da comissão de orientação, plano de 
estudos e a indicação de disciplinas obrigatórias (ingressantes mestrado em 
2020/1, 2020/2, 2021/1 e ingressantes doutorado em 2020/1, 2020/2 e 
2021/1). 

11 Boas vindas – Disciplina de Seminários 
18 Aula magna  
- Solicitação de cancelamento de disciplinas 2021/2-  até 2 semanas após 

o começo de cada disciplina 

NOVEMBRO 

20 Último dia do semestre letivo 2021/2 

DEZEMBRO 

01 a 10 Período para digitação de notas e encerramento de turmas 

10 a 17 Limite para os docentes informarem ao PPGB a oferta de disciplinas 2022/1 

31 Último dia para envio do resultado da proficiência em língua inglesa 
ingressantes mestrado e doutorado em 2020/1, 2020/2 e 2021/1 


