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CALENDÁRIO 2019- PGE 
PRIMEIRO SEMESTRE 

 

Início das atividades letivas 11.03.2019 
Prazo máximo para trancamento de disciplina – (ME/DO) antes de ministrado 

1/3 da carga horária 
da disciplina 

Prazo máximo para entrega dos Diários de Classe na secretaria 31.07.2019 

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

Matrícula alunos regulares – (ME/DO) – Segundo Semestre 01 e 02.07.2019 
Inscrição  para seleção de alunos não-regulares(ME/DO) – Segundo Semestre 03 e 04.07.2019 
Divulgação do resultado da seleção para alunos não-regulares – Segundo Semestre 08.07.2019 
Matricula de alunos não-regulares (ME/DO) – Segundo  Semestre 09.07.2019 
Início das atividades letivas 05.08.2019 
Prazo máximo para trancamento de disciplina – (ME/DO) antes de ministrado 

1/3 da carga horária 
da disciplina 

Prazo máximo para entrega dos Diários de Classe na secretaria 06.12.2019 

 
Processo Seletivo para ingresso em 2020 
 

Inscrições 
Provas 

01 a 30.11.2019 
Fevereiro/2020 

 

Prazos para entrega de projetos, relatórios de qualificação e dissertação 
CURSO DE MESTRADO (24 meses para conclusão do Curso) 

Ingressantes 2017 – Entrega da Dissertação (5 exemplares) 01.03.2019 
Ingressantes 2018 - Entrega do Relatório de Qualificação para orientador (correção) 1 mês de 

antecedência da 
entrega na 
secretaria 

- Entrega do Relatório de Qualificação 02/2019 (mínimo) 
07/2019 (máximo) 

  Entrega da Dissertação para orientador (correção) 03.12.2019 
  Solicitação de prorrogação para defesa da Dissertação 03.12.2019 
  Entrega da Dissertação (5 exemplares) 04.02.2020 

Ingressantes 2019 – Entrega do Projeto – Colóquio (2 exemplares)  02 a 03.05.2019 
  Colóquios Apresentação/defesa 03 e 04.06.2019 
  Entrega do projeto para arquivo (1 exemplar) 05.07.2019 
 Entrega do Relatório de Qualificação para orientador (correção) 1 mês de 

antecedência da 
entrega na 

Matricula alunos ingressantes – (ME/DO)  
Matrícula alunos regulares – (ME/DO) – Primeiro Semestre 
Solicitação de bolsa (junto com a matrícula) 
Solicitação de renovação de bolsa (junto com a matrícula) 
Inscrição  para seleção de alunos não-regulares(ME/DO) – Primeiro Semestre 
Divulgação do resultado da seleção para alunos não-regulares – Primeiro Semestre 
Matricula de alunos não-regulares (ME/DO) – Primeiro Semestre 

Matricula alunos ingressantes – (ME/DO)  07 e 08.03.2019 
Matrícula alunos regulares – (ME/DO) – Primeiro Semestre 28.02  e 01.03.2019 
Solicitação de bolsa (junto com a matrícula) 07 e 08.03.2019 
Solicitação de renovação de bolsa (junto com a matrícula) 
Inscrição  para seleção de alunos não-regulares(ME/DO) – Primeiro Semestre 28.02 e 01.03.2019 
Divulgação do resultado da seleção para alunos não-regulares – Primeiro Semestre 08.03.2019 
Matricula de alunos não-regulares (ME/DO) – Primeiro Semestre 11.03.2019 

Matricula alunos ingressantes – (ME/DO)  07 e 08.03.2019 
Matrícula alunos regulares – (ME/DO) – Primeiro Semestre 28.02  e 01.03.2019 
Solicitação de bolsa (junto com a matrícula) 07 e 08.03.2019 
Solicitação de renovação de bolsa (junto com a matrícula) 
Inscrição  para seleção de alunos não-regulares(ME/DO) – Primeiro Semestre 28.02 e 01.03.2019 
Divulgação do resultado da seleção para alunos não-regulares – Primeiro Semestre 08.03.2019 
Matricula de alunos não-regulares (ME/DO) – Primeiro Semestre 11.03.2019 
Matricula alunos ingressantes – (ME/DO)  07 e 08.03.2019 
Matrícula alunos regulares – (ME/DO) – Primeiro Semestre 28.02  e 01.03.2019 
Solicitação de bolsa (junto com a matrícula) 07 e 08.03.2019 
Solicitação de renovação de bolsa (junto com a matrícula) 
Inscrição  para seleção de alunos não-regulares(ME/DO) – Primeiro Semestre 28.02 e 01.03.2019 
Divulgação do resultado da seleção para alunos não-regulares – Primeiro Semestre 08.03.2019 
Matricula de alunos não-regulares (ME/DO) – Primeiro Semestre 11.03.2019 

28.02 e 01.03.2019 
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secretaria 
  Entrega do Relatório de Qualificação (4 exemplares) 02/2020 (mínimo) 

07/2020 (máximo) 
  Entrega da Dissertação para orientador (correção) 04.12.2020 
  Solicitação de prorrogação para defesa da Dissertação 04.12.2020 
  Entrega da Dissertação (5 exemplares) 05.02.2021 

 
para entrega de projetos, relatórios de qualificação e tese 

CURSO DE DOUTORADO (48 meses para conclusão do Curso) 
Ingressantes 2015    Entrega da Tese (7 exemplares) 18.02.2019 
Ingressantes 2016 – Entrega da tese para orientador 1 mês de 

antecedência da 
entrega na secretaria 

Solicitação de prorrogação para defesa da Tese 02.12.2019 
Entrega da Tese (7 exemplares) 17.02.2020 

Ingressantes 2017 – Entrega do Relatório de Qualificação orientador (correção) 1 mês de 
antecedência da 
entrega na secretaria 

Entrega do Relatório de Qualificação (4 exemplares) 03/2018 (mínimo) 
03/2019 (máximo) 

Entrega da tese para orientador (correção) 1 mês de 
antecedência da 
entrega na secretaria 

Solicitação de prorrogação para defesa da Tese 02.12.2020 
Entrega da Tese (7 exemplares) 09.02.2021 

Ingressantes 2018 – Entrega do Relatório de Qualificação orientador (correção) 1 mês de 
antecedência da 
entrega na secretaria 

Entrega do Relatório de Qualificação (4 exemplares) 03/2019 (mínimo) 
03/2020 (máximo) 

Entrega da tese para orientador (correção) 1 mês de 
antecedência da 
entrega na secretaria 

Solicitação de prorrogação para defesa da Tese 10.12.2021 
Entrega da Tese (7 exemplares) 04.02.2022 

Ingressantes 2019– Entrega do Projeto – Colóquio (2 exemplares) 02 a 03.05.2019 
  Colóquios Apresentação/defesa 05 e 06.06.2019 
  Entrega do projeto para arquivo (1 exemplar) 05.07.2019 

 


