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ANEXO CALENDÁRIO GERAL DA PÓS-GRADUAÇÃO – ANO 2019 
 

2019.1  
Período de matrícula dos alunos antigos de todos 
os cursos 

Ver calendários específicos 

Período de matrícula para os alunos dos cursos  
stricto sensu  e lato sensu         

14/01/2019 a 25/01/2019 

Período para indicação de orientador de todos os 
cursos 

Ver calendários específicos dos cursos 
de pós-graduação 

Período para confirmação de orientador de todos os 
cursos 

Ver calendários específicos dos cursos 
de pós-graduação 

Período para apresentação dos exames de 
qualificação de todos os cursos Stricto Sensu 

Ver calendários específicos dos cursos 
de pós-graduação 

Prazo máximo para inclusão de notas, planos de 
curso e registro de presença no sistema 
acadêmico 

2018.2 (Lato e Stricto): até 31/01/19 
2019.1 (Lato e Stricto): até 31/08/19 

Período de apresentação dos projetos de TCC e 
dissertação de todos os cursos 

Ver calendários específicos dos cursos 
de pós-graduação 

2019.2  

Período de matrícula dos alunos cursos stricto 
sensu  e lato sensu      

15 a 19/07 

Prazo máximo para inclusão de notas, planos de 
curso e registro de presença no sistema 
acadêmico  

2019.2 (Lato e Stricto): até 31/01/2020 
 

Envio pelos coordenadores de pós-graduação Lato 
Sensu da lista de professores que farão parte do 
curso no ano de 2020 (com respectivas disciplinas e 
CH)  

Novembro de 2019 

Submissão de propostas de novos cursos lato 
sensu 

 

Período para submissão à PROPPI de propostas de 
novos cursos de Pós-Graduação com abertura de 
turma em 2020 

Fluxo contínuo (prazo de 60 a 90 dias 
para a análise e emissão do parecer do 

PPC pela PROPPI) 

Período máximo para recebimento dos PPCs dos 
cursos novos de Pós-Graduação com abertura de 
turma em 2020  

Até 15 de fevereiro 

Envio dos PPCs para o CAPOG e análise pelo 
CAPOG dos cursos novos com abertura de turma 
em 2020 

Máximo até a reunião do CAPOG do 
mês de abril 

Envio dos PPCs dos cursos novos com abertura de 
turma em 2020 para o CONSUP  

Máximo até a reunião do CONSUP do 
mês de maio 

Processo seletivo   

Reunião entre a PROPPI, DCPS e os 
coordenadores de Pós-Graduação sobre o processo 
seletivo 2018/2019  

Início de Junho 

Elaboração dos editais dos processos seletivos de 
pós-graduação 

Junho 
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Prazo máximo para envio dos editais para a 
PROPPI 

Até 30 de Junho 

Prazo para lançamentos dos editais dos processos 
seletivos de pós-graduação 

Setembro 

Período de inscrição dos processos seletivos de 
pós-graduação 

Setembro, Outubro e Novembro 

Período de provas dos processos seletivos de pós-
graduação 

Novembro de 2019 

SIGAA 2019.1  

Período letivo 04/02 a 06/07 

Consolidação de turmas até 31/08/19 

Matrícula 14 a 25/01 

SIGAA 2019.2  

Período letivo 23/07 a 21/12 

Consolidação de turmas até 31/01/2020 

Matrícula 15 a 19/07 
  Emissão:        
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