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CALENDÁRIO ACADÊMICO - 2019 

 
1º SEMESTRE/2019 (18 SEMANAS) 
 

Último dia para encaminhamento de propostas de projeto de dissertação (alunos com 
créditos concluídos em 2018/2) ao Colegiado 

28/fev 

Matrícula regular  De 25/fev a 1º/mar 

Matrícula em disciplinas isoladas 11 e 12/mar 

Início das aulas 15/mar 

Último dia para solicitação à Propp de auxílio para participação em eventos que 
ocorrerão entre 15 de abril e 14 de julho de 2019 

20/mar 

Último dia para ajuste e trancamento de matrícula em disciplina ou no curso 12/abr 

Apresentação dos seminários de qualificação ao mestrado 
(alunos com créditos concluídos até o semestre 2018/2) 

16 e 17/mai 

Exame de proficiência em língua estrangeira (Inglês) 31/mai 

Último dia para solicitação de auxílio para participação em eventos, que ocorrerão 
entre 15 de julho e 14 de outubro de 2019, à Propp 

19/jun 

Término das aulas 12/jul 

Prazo para digitação de notas referente a 2019/1 19/jul 

Recesso De 16/jul a 10/ago 

Obs.: Feriados: 19/abr (6ªf.), 21/abr (Dom), 01/mai (4ªf.), 20/jun (5ªf.), 08/jul (2ª f.). Recessos acadêmicos: 18/abr (5ªf.), 21/jun (6ªf.) 
 
 

2º SEMESTRE/2019 (18 SEMANAS) 
 

Matrícula regular De 22/jul a 5/ago 

Período de requerimento de matrícula em disciplinas isoladas 5 a 7/ago 

Matrícula em disciplinas isoladas 9/ago 

Início das aulas 12/ago 

Último dia para encaminhamento ao Colegiado de propostas de projeto de dissertação 
(alunos com créditos concluídos em 2019/1) 

13/set 

Último dia para ajuste e trancamento de matrícula em disciplina ou no curso 13/set 

Último dia para solicitação à PROPP de auxílio para participação em eventos que 
ocorrerão entre 15 de outubro de 2019 e 14 de janeiro de 2020 

20/set 

Apresentação dos seminários de qualificação ao mestrado 
(alunos com créditos concluídos em 2019/1) 

 17 e 18/out 

Último dia para solicitação de auxílio para participação em eventos, que ocorrerão 
entre 15 de janeiro de 2019 e 14 de abril de 2020, à Propp  

06/dez 

Término das aulas 13/dez 

Prazo para digitação de notas referente a 2018/2 21/fev/2020 

Recesso  A partir de 16/dez 

Último dia para encaminhamento de propostas de projeto de dissertação (alunos com 
créditos concluídos em 2019/2) ao Colegiado 

28/fev/2020 

Obs.: Feriados: 07/set (Sab), 12/out (Sab), 02/nov (Sab), 15/nov (6ªf.), 08/dez (Dom) 


