CALENDÁRIO PÓS-GRADUAÇÃO - SEMESTRAL - 2021
1º SEMESTRE
04/01
Término do Recesso de final de Ano
De janeiro a
Matrícula de ingressantes em 2021/1
19/03
22 a 26/02
Matrículas via web - Período de Solicitação de matrícula para o 1º
Semestre/2021 - alunos veteranos
02/03
Matrículas web - Processamento de matrículas para o 1º semestre/2021 alunos veteranos, pela Divisão de Registros Acadêmicos
04 e 05/03
Ajuste de matrículas via web para alunos veteranos
Até 01/03
Regime Especial - Envio do número de vagas para regime Especial pelas
coordenações ou secretarias à PROPPI
08 a 10/03
Regime Especial - Período de solicitação de matrículas em regime
especial para o 1º semestre/2021
12/03
Regime Especial - Divulgação da relação de alunos homologados para
Regime especial 1º sem/2021
Até 14/03
Regime Especial - Período para recursos de solicitação de matrícula em
Regime Especial
16/03
Regime Especial - Divulgação da relação final de homologação do
regime Especial 1º sem/2020
18 e 19/03
Regime Especial - Matrícula de ingressantes no Regime Especial - 1º
Semestre/2021
22/03
Início do 1º Semestre letivo 2021/1
26/03
Lançamento de Notas - abertura do lançamento de notas do 1º
Semestre/2021
29/03
SOD - Prazo máximo para solicitação de SOD para os alunos que não
possuem oferta no semestre, ou estão em elaboração de TCC, dissertação
e tese, ou não tem condições de acompanhar as atividades de ensino
remoto emergencial por outros
Até 31/03
SOD - Lançamento de SOD pelas secretarias acadêmicas para os alunos
que não possuem oferta no semestre e estão em elaboração de TCC,
dissertação e tese
05/04
Planos de ensino - Inserção dos planos de ensino revisados para o 1º
sem/2021, pelo docente no Portal do Professor - GURI
Abril
Editais - Solicitação dos Editais de Ingresso aos Coordenadores Stricto
Sensu
22/03 a 17/07 Trancamento de Matrícula - Período para solicitação de trancamento de
disciplinas, por solicitação via e-mail à Coordenação do curso, com as
devidas justificativas para o trancamento
Até 22/07
Trancamento de Matrícula - Período para lançamento do trancamento de
disciplinas pela Secretaria Acadêmica
26 a 30/04
Abandono - lançamento de abandono dos alunos que não efetuaram
matrícula para o 1º semestre/ 2021, pelo departamento de registros.
Até 07/05
Até 14/05

Plano de Estudos - Revisão dos Planos de estudos dos discentes pelos
orientadores
Plano de Estudos - Apresentação do plano de estudos pelos alunos à
Coordenação do Programa

02/07

Até 09/07
Até 26/07

17/07
até 30/07

Oferta de Disciplina - data limite para a entrega da oferta dos
componentes curriculares 2021/2 para as secretarias acadêmicas, por
parte das Coordenações de Curso
Oferta de Disciplinas - registro de Oferta de componentes curriculares,
pela secretaria acadêmica, referente ao período 2021/2
Lançamento de Notas - finalização do lançamento de notas e diários de
classe, referente ao semestre letivo 2021/1, pelos docentes no Portal do
Professor - GURI
Término do 1º Semestre Letivo 2021/1
Regime Especial - Verificação do lançamento de notas e finalização do
cadastro dos alunos em regime especial, pelas secretarias acadêmicas

2º SEMESTRE
18/07 a 15/08 Intervalo entre os semestres
De junho a 13/08 Matrículas ingressantes 2º semestre/2021
19 a 26/07
Matrículas via web - Período de Solicitação de matrícula para o 2º
Semestre/2021 - alunos veteranos
Até 28/07
Matrículas web - Processamento de matrículas para o 2º semestre/2021 alunos veteranos, pela Divisão de Registros Acadêmicos
02 e 03/08
Ajuste de matrículas via web para alunos veteranos
Até 23/07
Regime Especial - Envio do número de vagas para regime Especial pelas
coordenações ou secretarias à PROPPI
02 a 04/08
Regime Especial - Período de solicitação de matrículas em regime
especial para o 2º semestre/2021
06/08
Regime Especial - Divulgação da relação de alunos homologados para
Regime especial 2º sem/2021
Até 08/08
Regime Especial - Período para recursos de solicitação de matrícula em
Regime Especial
10/08
Regime Especial - Divulgação da relação final de homologação do
regime Especial 2º sem/2020
12 a 13/08
Regime Especial - Matrícula de ingressantes no Regime Especial - 2º
Semestre/2021
16/08
Início do 2º Semestre letivo 2021/2
26/08
Lançamento de Notas - abertura do lançamento de notas do 2º
Semestre/2021
Até 27/08
SOD - Prazo máximo para solicitação de SOD para os alunos que não
possuem oferta no semestre, ou estão em elaboração de TCC, dissertação
e tese, ou não tem condições de acompanhar as atividades de ensino
remoto emergencial por outros
Até 31/08
SOD - Lançamento de SOD pelas secretarias acadêmicas para os alunos
que não possuem oferta no semestre e estão em elaboração de TCC,
dissertação e tese
03/09
Planos de ensino - Inserção dos planos de ensino revisados para o 2º
sem/2021, pelo docente no Portal do Professor - GURI
Setembro
Editais - Solicitação dos Editais de Ingresso aos Coordenadores Stricto
Sensu
16/08 a 10/12 Trancamento de Matrícula - Período para solicitação de trancamento de
disciplinas, por solicitação via e-mail à Coordenação do curso, com as
devidas justificativas para o trancamento

Até 15/12
27/09 a 01/10
Até 24/09
Até 01/10
03/12

Até 10/12
Até 18/12

10/12
Até 18/12
24/12 a 03/12

01/01 a 08/03

Fluxo contínuo

Trancamento de Matrícula - Período para lançamento do trancamento de
disciplinas pela Secretaria Acadêmica
Abandono - lançamento de abandono dos alunos que não efetuaram
matrícula para o 2º semestre/ 2021, pelo departamento de registros.
Plano de Estudos - Revisão dos Planos de estudos dos discentes pelos
orientadores
Plano de Estudos - Apresentação do plano de estudos pelos alunos à
Coordenação do Programa
Oferta de Disciplina - data limite para a entrega da oferta dos
componentes curriculares 2022/1 para as secretarias acadêmicas, por
parte das Coordenações de Curso
Oferta de Disciplinas - registro de Oferta de componentes curriculares,
pela secretaria acadêmica, referente ao período 2022/1
Lançamento de Notas - finalização do lançamento de notas e diários de
classe, referente ao semestre letivo 2021/2, pelos docentes no Portal do
Professor - GURI
Término do 2º Semestre Letivo 2021/2
Verificação do lançamento de notas e finalização do cadastro dos alunos
em regime especial, pelas secretarias acadêmicas
Recesso de Final de Ano

Coleta CAPES - Envio dos dados pelos Coordenadores à pró-reitoria

Atualização dos curriculos lattes dos docentes participantes de PPGs.
Atualização dos dados dos programas pelas coordenações de curso stricto
Fluxo Contínuo
sensu na Plataforma Sucupira (discentes, docentes e outros)
Atualização mensal do cadastro dos bolsistas CAPES (cancelamentos,
Calendário CAPES
suspensões e inclusões)

