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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROFCIAMB 

 

Turma 2016 

Início e término das aulas 08/09/2016 a 16/12/2016 

Data da matrícula 16/08/2016 

Data do exame de qualificação (prazo máximo) 15/12/2017 

Entrega da dissertação escrita e agendamento da 
defesa de dissertação 

Até 37 dias antes da data 
prevista para a defesa 

Prazo para entrega dos pareceres pela banca de 
defesa de dissertação 

Até a data prevista da defesa 
de dissertação 

Período de agendamento da defesa de 
dissertação  

23/07/2018 a 27/07/2018 

Data da defesa de mestrado (prazo máximo) 31/08/2018 
 

 

 

 

Turma 2017 

Início e término das aulas 09/03/2017 a 15/12/2017 

Data da matrícula 08/02/2017 

Entrega do trabalho escrito de qualificação (30 
dias de antecedência ao exame de qualificação) 

07/04/2018 

Data do exame de qualificação (prazo máximo) 17/05/2018 

Data de entrega da dissertação escrita e 
agendamento da defesa de dissertação 

Até 37 dias antes da data 
prevista para a defesa 

Data de entrega do parecer da dissertação pela 
banca de defesa  

Até a data prevista da defesa 
de dissertação 

Férias coletivas 24/12/2018 a 07/01/2019 

Período de agendamento da defesa de 
dissertação 

21/01/2019 a 25/01/2019 

Data da defesa de mestrado (prazo máximo) 28/02/2019 
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Turma 2018 

Início e término das aulas 01/03/2018 a 24/11/2018 

Data da matrícula 19/02/2018 

Entrega do trabalho escrito de qualificação e 
agendamento do exame de qualificação 

Até 37 dias antes da data 
prevista para a defesa do 
exame de qualificação 

Data do exame de qualificação (prazo máximo) 31/05/2019 

Data de entrega da dissertação escrita e 
agendamento da defesa de dissertação 

Até 37 dias antes da data 
prevista para a defesa 

Data de entrega do parecer da dissertação pela 
banca de defesa  

Até a data prevista da defesa 
de dissertação 

Férias coletivas 15 dias 

Período de agendamento da defesa de 
dissertação 

20/01/2020 a 24/01/2020 

Data da defesa de mestrado (prazo máximo) 28/02/2020 
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