
 

Calendário Especial 2020  

(Mudanças necessárias para o contexto de pandemia) 
 

 

Seleção Aluno Especial 2020.1 

 

 

11 de fevereiro a 6 de março 

 

 Matrícula de Alunos Regulares e Especiais 

Inscrição em disciplinas 

Trancamento de matrícula  

 

 

10 a 13 de março  

 

Solicitação de Prorrogação de Defesa - Turma de 2018.1 

 

 

Até 28 de fevereiro 

 

Entrega da documentação para Defesa e agendamento da 

banca no SIGAA - Turma 2018.1 

 

 

Até 28 de fevereiro 

 

Atividades de ensino suspensas temporariamente 

 

 

16 de março 

 

Semana Inaugural 

(Virtual) 

 

16 a 20 de março 

19 a 22 de maio de 2020 

 

 

Defesas de Dissertação – Turma 2018.1 

(Virtual) 

 

2 a 31 de março 

Junho a setembro de 2020 

 

 

Atividades de ensino 2020.1 

 

 

Setembro de 2020 a  

março de 2021 

(Previsão) 

 

 

Seleção Aluno Especial 2020.2 

Cancelado 

 

 

1 a 31 de julho 

 

 

Entrega da documentação para Qualificação e agendamento da 

banca no SIGAA - Turma 2019.1 

 

 

31 de agosto  

Até 30 de novembro de 2020 

 

 

Qualificação de Dissertação – Turma 2019.1 

 

 

30 de setembro  

Até 18 de dezembro de 2020 

 

 

Encerramento do Semestre 2020.1 

 

 

17 de julho  

31 de março de 2021 

(Previsão) 

 

 

Entrega do Relatório de Atividades Discentes 2020 

 

 

 

Até 18 de dezembro 

15 de janeiro de 2021 

 

Prazo para lançamentos de conceitos e consolidação de turma 

no SIGAA do semestre 2020.1 

 

17 de setembro 

30 de abril de 2021 



 
 
Obs:  

1) Os pedidos de prorrogação de qualificação e de defesa devem ser feitos até a data 

da última reunião ordinária mensal antes do prazo de entrega do material e do 

agendamento da banca. 

 

2) Este calendário pode ser modificado a qualquer momento devido às condições 

sanitárias ou por decisão de instâncias superiores. 

 

3) A turma 2020 cursará o segundo semestre junto com o primeiro semestre da turma 

2021. 

 (Previsão) 

 

 

 

Matrícula de Alunos Regulares 2020.2  e 2021.1 

Inscrição em disciplinas 

Trancamento de matrícula  

 

 

3 a 6 de agosto 

1 e 2 de abril de 2021 

(Previsão) 

 

 

Entrega da documentação para Defesa e agendamento da 

banca no SIGAA - Turma 2019.1 

 

 

Até 31 de maio de 2021 

 

Defesa de Dissertação – Turma 2019.1 

 

 

Até 30 de junho de 2021 

 

Início do Semestre Letivo 2020.2 e 2021.1 

 

 

10 de agosto 

5 de abril de 2021 

(Previsão) 

 

 

Encerramento do Semestre 2020.2 e 2021.1 

 

 

27 de novembro 

30 de junho de 2021 

(Previsão) 

 

 

Prazo para lançamentos de conceitos e consolidação de turma 

no SIGAA do semestre 2020.2 

 

 

26 de fevereiro de 2021 

30 de julho de 2021 

(Previsão) 

 

 

Início do Semestre Letivo 2021.2  

 

 

26 de fevereiro de 2021 

5 de julho de 2021 

(Previsão) 

 


