CALENDÁRIO PÓS-GRADUAÇÃO 2020
25/11 a 05/12

DEZEMBRO/2019
Oferta para o período letivo especial de verão pelas coordenações às
secretarias acadêmicas para 2020

Letivo Especial Verão

17 a 19/12

Registro da oferta de disciplinas para o período especial de verão pelas
secretarias acadêmicas para 2020

Letivo Especial Verão

20/12 a 10/01/2020

Solicitação de matrícula via WEB para o período letivo especial de verão
para 2020

Letivo Especial Verão

03/01

JANEIRO
Término do Recesso de final de Ano

De janeiro a 13/03 Edital de ingresso ou
no site do curso

Matrícula de ingressantes em 2020/1

10/01

Prazo final para solicitação de matrícula via web para o período letivo
especial de verão - 2020

13/01 a 22/02
13/01
13/01
10 a 15/02
Até 17/02

Semestral
Semestral

Período Letivo Especial Verão
Início do período Letivo especial de verão
Processamento das matrículas pelo DRA
FEVEREIRO
Período de Solicitação de Matrículas via web para o 1º Semestre/2020 alunos veteranos
Processamento de matrículas web para o 1º semestre/2020 - alunos
veteranos, pela Divisão de Registros Acadêmicos

Letivo especial Verão
Letivo Especial Verão
Letivo Especial Verão
Letivo Especial Verão

Semestral

Semestral

18/02 a 03/03

Registro de notas e finalização de diários de classe do período letivo especial
de verão 2020 pelo docente no Portal do professor - GURI

Letivo Especial Verão

22/02

Término do período letivo especial de verão

Letivo Especial Verão

26 a 28/02

02 a 06/03
03/03

03 a 06/03
09/03
11-13/03
11/03

Período de Digitação da Oferta de Componentes curriculares para o 1º
trimestre/2020 pela secretaria acadêmica
MARÇO
Período de solicitação de matrículas em regime especial para o 1º
semestre/2020
Término do período de registro de notas e finalização de diários de classe do
período letivo especial de verão - 2020 pelo docente no Portal do professor GURI
Período de solicitação de matrículas via web para o 1º trimestre/2020 - alunos
veteranos
Processamento de matrículas web para o 1º trimestre/2020 - alunos veteranos
Período de solicitação de matrícula para alunos em regime especial para o 1º
trimestre/2020
Divulgação da relação de alunos homologados para Regime especial 1º
sem/2020

Trimestral

Regime Especial
Letivo especial Verão

Trimestral
Trimestral
Trimestral
Regime Especial

11 a 13/03
16/03
16-17/03
18/03
20/03
24/03
25 e 26/03
28/03
29/03
30/03
Até 31/03

Abril
Até 07/04
Até 09/04*
Até 17/04*
22/04 a 14/05*
27 a 30/04

Até maio
21/05*
25/05
15/06
16 a 23/06
19/06
Até 23/06
24 a 28/06
27 e 28/06

1º e 02/07
03/07

Matrícula de ingressantes no Regime Especial - 1º Semestre/2020
Início do 1º Semestre letivo 2020/1
Matrícula em regime especial, pelas Secretarias Acadêmicas para o 1º
trimestre/2020.
Início do 1º Trimestre letivo 2020/1.
Abertura do lançamento de notas do 1º Semestre/2020.
Abertura de Chamada Interna para propostas de cursos lato sensu.
Período de solicitação de trancamento para o 1º trimestre/2020.
Lançamento de SOD pelas secretarias acadêmicas para os alunos que não
possuem oferta no trimestre e estão em elaboração de dissertação.
Lançamento de abandono dos alunos que não efetuaram matrícula para o 1º
trimestre de 2020.
Inserção dos planos de ensino dos componentes curriculares referentes ao
semestre letivo regular 2020/1, pelo docente no Portal do Professor - GURI

Regime Especial
Semestral
Trimestral
Trimestral
Semestral
Lato
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Semestral

Lançamento de SOD pelas secretarias acadêmicas para os alunos que não
possuem oferta no semestre e estão em elaboração de TCC, dissertação e tese

Semestral

ABRIL
Solicitação dos Editais de Ingresso aos Coordenadores Stricto Sensu.
Data limite para trancamento stricto sensu

Semestral

Coleta CAPES – Envio dos dados pelos Coordenadores à Pró-reitoria
Coleta CAPES - Homologação dos dados pelo pró-reitor

Submissão APCN pelos coordenadores de propostas de cursos novos à
CAPES, através da Plataforma Sucupira
Lançamento de abandono dos alunos que não efetuaram matrícula para o 1º
semestre/ 2020
MAIO
Apresentação do plano de estudos pelos alunos à Coordenação do Programa
Prazo final para submissão do APCN à CAPES - Plataforma Sucupira.
Fim do Prazo para envio das propostas lato sensu
JUNHO
Data limite para a entrega da oferta dos componentes curriculares 2020/2
para as secretarias acadêmicas, por parte das Coordenações de Curso
Registro de Oferta de componentes curriculares, pela secretaria acadêmica,
referente ao período 2020/2
Encerramento do 1º Trimestre
Parecer PROPPI sobre propostas lato sensu
Período para lançamento de notas referente ao 1º Trimestre/2020
Período de digitação da Oferta de Componentes curriculares para o 2º
trimestre/2020 pela secretaria acadêmica
JULHO
Período de Solicitação de Matrículas via web para o 2º Trimestre/2020 alunos veteranos
Processamento de matrículas web para o 2º trimestre/2020 - alunos veteranos

Semestral

CAPES/COLETA
CAPES/COLETA
CAPES/APCN
Semestral

Semestral
CAPES/APCN
Lato

Semestral

Semestral
Trimestral
Lato
Trimestral
Trimestral

Trimestral
Trimestral

07 a 26/07
08/07
15 e 16/07
17/07
18/07
19/07 a 16/08
20/07
27/07 a 1º/08
Até 31/07

1º/08
03/08
03 a 07/08
12/08
13 e 14/08
16/08
De junho a 14/08Edital de ingresso ou
no site do curso

17/08
20/08
Até 31/08
31/08

Setembro
Até setembro
Até 08/09
15-18/09
21 a 25/09
30/09

Finalização do lançamento de notas e diários de classe, referente ao semestre
letivo 2020/1, pelos docentes no Portal do Professor - GURI
Início do 2º Trimestre letivo 2020/2
Período de solicitação de trancamento para o 2º trimestre/2020
Lançamento de SOD pelas secretarias acadêmicas para os alunos que não
possuem oferta no trimestre e estão em elaboração de dissertação
Término do 1º Semestre Letivo 2020/1
Intervalo entre os semestres
Lançamento de abandono dos alunos que não efetuaram matrícula para o 2º
trimestre de 2020
Período de Solicitação de Matrículas via web para o 2º Semestre/2020 alunos veteranos

Semestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Semestral
Semestral
Trimestral
Semestral

Verificação do lançamento de notas e finalização do cadastro dos alunos em
regime especial, pelas secretarias acadêmicas

Regime Especial

AGOSTO
Prazo final de solicitação de matrículas via web para o 2º semestre/2020 alunos veteranos

Semestral

Processamento das matrículas web para o 2º semestre/2020 - alunos
veteranos, pela Divisão de Registros Acadêmicos

Semestral

Período de Solicitação de Matrículas em regime especial para o 2º
semestre/2020

Regime Especial

Divulgação da relação de alunos homologados para Regime especial 2º
sem/2020

Regime Especial

Matrícula de ingressantes no Regime Especial - 2º Semestre/2020
Término do intervalo entre semestres
Matrículas ingressantes 2º semestre/2020

Regime Especial
Semestral
Semestral

Início do 2º Semestre letivo 2020/2
Abertura do lançamento de notas do 2º Semestre/2020
Lançamento de SOD pelas secretarias acadêmicas para os alunos que não
possuem oferta no semestre e estão em elaboração de TCC
Inserção dos planos de ensino dos componentes curriculares referentes ao
semestre letivo regular 2020/2, pelos docentes no Portal do Professor - GURI
SETEMBRO
Solicitação dos Editais de Ingresso aos Coordenadores Stricto Sensu
Apresentação do plano de estudos pelos alunos à Coordenação do Programa
Data limite para trancamento stricto sensu
Período de digitação da Oferta de Componentes curriculares para o 3º
trimestre/2020 pela secretaria acadêmica
Lançamento de abandono dos alunos que não efetuaram matrícula para o 2º
semestre de 2020
Encerramento do 2º Trimestre
OUTUBRO

Semestral
Semestral
Semestral

Semestral

Semestral
Semestral
Semestral
Trimestral
Semestral
Trimestral

1º-05/10
05 a 30/10*
07 a 09/10
12 e 13/10
15/10
17/10
21/10
26 e 27/10
28/10
29 e 30/10

09 a 19/11
20 a 26/11
27 a 30/11

01 a 07/12
02 a 23/12
Até 30/12

Período para lançamento de notas referente ao 2º Trimestre/2020
Mudança de área/modalidade
Período de Solicitação de Matrículas via web para o 3º Trimestre/2020 alunos veteranos
Período de solicitação de matrícula para alunos em regime especial para o 3º
trimestre/2020
Matrícula em regime especial, pelas Secretarias Acadêmicas para o 3º
trimestre/2020
Processamento das matrículas web para o 3º trimestre/2020
Início do 3º Trimestre letivo 2020/2
Período de solicitação de trancamento para o 3º trimestre/2020
Lançamento de SOD pelas secretarias acadêmicas para os alunos que não
possuem oferta no trimestre e estão em elaboração de dissertação
Lançamento de abandono dos alunos que não efetuaram matrícula para o 3º
trimestre de 2020
NOVEMBRO
Oferta para o período letivo especial de verão pelas coordenações às
secretarias acadêmicas para 2021

Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral

Trimestral

Letivo Especial Verão

Letivo Especial Verão

Data limite para a entrega dos componentes curriculares 2021/1 para as
secretarias acadêmicas, por parte das Coordenações de Curso

Semestral

DEZEMBRO
Registro de Oferta de componentes curriculares, pela secretaria acadêmica,
referente ao período 2021/1

Semestral

Finalização do lançamento de notas e diários de classe, referente ao semestre
letivo 2020/2, pelos docentes via Portal do Professor - GURI

Semestral

Verificação do lançamento de notas e finalização do cadastro dos alunos em
regime especial, pelas secretarias acadêmicas

Regime Especial

Término do 2º Semestre Letivo 2020/2
Solicitação de matrícula via WEB para o período letivo especial de verão

23/12

Recesso de Final de Ano

Janeiro/2021*
11/01

JANEIRO/2021
Coleta CAPES - Envio dos dados pelos Coordenadores à Pró-reitoria
Término das Solicitações de matrícula via web para o período letivo especial
2021

Outras Atividades

CAPES/ÁREA

Lançamento da oferta de disciplinas para o período especial de verão pelas
secretarias acadêmicas para 2021

18/12
17/12/2020 a
11/01/2021

13/01
20 a 24/01

Trimestral

Encerramento do 3º Trimestre
Período para lançamento de notas referente ao 3º Trimestre/2020

Semestral
Letivo Especial Verão
Semestral

CAPES/COLETA
Letivo especial Verão
Trimestral
Trimestral

Fluxo Contínuo

Solicitação de oferta de disciplina especial, ministrada por pesquisador
visitante pelos PPGs às secretarias acadêmicas

Semestral

Periodicamente
Fluxo Contínuo

Atualização dos currículos lattes dos docentes participantes de PPGs.
Atualização dos dados dos programas pelas coordenações de curso stricto
sensu na Plataforma Sucupira (discentes, docentes e outros)

CAPES/COLETA

Calendário CAPES

Atualização mensal do cadastro dos bolsistas CAPES (cancelamentos,
suspensões e inclusões)

CAPES/COLETA

CAPES/BOLSAS

Observações:

APCN: O lançamento de chamada para recebimento de propostas de cursos novos stricto Sensu para submissão no
ano de 2021, dependerá da confirmação do calendário da CAPES, tendo em vista tratar-se de ano de fechamento
da avaliação quadrienal.
COLETA CAPES: Em 2020, excepcionalmente o prazo para o coleta capes será estendido para atender demandas
dos GTs da CAPES. Em 2021, o planejamento da CAPES é que o prazo do coleta finalize em janeiro.
*Calendário sujeito à alterações em decorrência do Calendário CAPES ou outras adequações
O Calendário trimestral aplica-se exclusivamente ao Programa de Pós-graduação em Tecnologia Mineral.

