
CALENDÁRIO 2015 

 

JANEIRO 

 

05 – Início das atividades da Secretaria do PPGP em 2015 

27 – Início do período de solicitação de prorrogação de conclusão do Curso, para            

o Semestre 2015.1 (até 27/02)  

30 – Início do período para requerer trancamento do Curso 2015.1 (até 30/04) 

 

 

FEVEREIRO 

 

02 a 20 – Período de matrículas dos alunos do PPGP em disciplinas de outros 

Programas da UFSC 

02 a 20 – Período de matrículas de alunos de outros Programas da UFSC no PPGP  

09 – Reunião Colegiado Delegado do Programa 

09 – Publicação do Edital de distribuição de Bolsas de Mestrado e Doutorado – DS/ 

CAPES e CNPq – 2015 – para alunos regulares do PPGP 

02 a 20 – Período de matrículas (online – via CAPG) dos alunos regulares  

09 a 12 – Período de matrículas dos alunos aprovados no Processo Seletivo 

2014/2015 

02 a 20 – Período para solicitação de matrícula em Estágio de Docência - Entrega de 

documentos na Secretaria do PPGP  

19 e 20 – Inscrições Seleção Bolsas (entrega de documentos na Secretaria do PPGP) 

19 – Divulgação no site do PPGP das vagas para Disciplina Isolada  

23 e 24 – Período de inscrição Seleção Disciplina Isolada (aluno especial) – 

verificar procedimento de inscrição no site do PPGP 

24 – Divulgação no Site e no Mural do PPGP as datas e locais das entrevistas para 

seleção de bolsistas 

27 – Término do período de solicitação de prorrogação de conclusão do Curso para            

o Semestre 2015.1 (de 27/01)  

27 – Divulgação da lista de alunos selecionados em Disciplina Isolada 

27 - Divulgação do resultado da Seleção de Bolsas 

27 – Entrega de relatório dos bolsistas 

 

 

 

MARÇO 

 

02 – Início do Semestre Letivo 2015.1 

02 a 06 – Período de matrícula na Secretaria do PPGP dos alunos selecionados em 

Disciplina Isolada  

02 a 31 – Entrega (pelos Professores) do Plano de Ensino na Secretaria do 

PPGP 

04 – Resultado da Seleção de Bolsas 

09 - Reunião Colegiado Delegado do Programa 

11 – Aula inaugural do PPGP (a ser divulgado no site do PPGP) 

16 a 26 – Período para requerer ajuste de matrícula (inclusão e exclusão de 

disciplinas, online) no semestre 2015.1 

 

 



 

 

 

ABRIL 

      

01 – Início do período para entrega de documentos para validação de créditos em 

Atividade de Extensão (Até 30/06) 

13 - Reunião do Colegiado Delegado do Programa 

20 – Publicação Edital PDSE – Programa de Doutorando com Estágio no Exterior 

30 – Final do período para requerer trancamento do Curso 2015.1 (início 30/01) 

 

 

 

MAIO 

 

11  –  Seminário da Coordenação com o Colegiado Pleno do Programa 

29 – Entrega das disciplinas oferecidas para o Semestre 2015.2 pelos 

professores do PPGP 

 

 

 

JUNHO  

 

 

08 – Reunião Colegiado Delegado do Programa 

15 a 30 – Entrega de declaração do orientador de que o aluno participou da atividade 

de Leitura Orientada  

08 – Divulgação das disciplinas oferecidas para o semestre 2015.2 e respectivos 

horários e professores no site do PPGP e mural 

30 – Final do período de entrega de documentos para validação de créditos em 

Atividade de Extensão (início 01/04) 

 

 

 

JULHO 

 

01– Início do período de solicitação de prorrogação de conclusão do Curso  

para o Semestre 2015.2 (Até 10/08/2015) 

03 – Término do Semestre Letivo 2015.1 

06 – Reunião Colegiado Delegado do Programa 

13 – Início do período para requerer trancamento do Curso (até 14/10) 

06 a 31 – Período de matrículas dos alunos regulares do PPGP em disciplinas de 

outros Programas da UFSC  

06 a 31 – Período de matrículas dos alunos de outros Programas no PPGP  

06 a 31 – Matrícula de alunos regulares para o semestre 2015.2 (online – via CAPG) 

 

 

 

 

 

 



AGOSTO  

 

 

03 a 14 - Período para solicitação de matrícula em Estágio de Docência - Entrega de 

documentos na Secretaria do PPGP 

03 a 31 – Período para entrega do Plano de Ensino (pelos Professores) na      

Secretaria do PPGP 

03- Divulgação no site do PPGP das vagas para Disciplina Isolada 

04 e 05 - Período de inscrição Seleção em Disciplina Isolada (Aluno Especial) 

verificar procedimento de inscrição no site do PPGP 

06- Entrega (pelos Professores) da lista de selecionados por disciplina Isolada 

na Secretaria do PPGP 

07 – Divulgação do resultado da Seleção para Disciplina Isolada 2015.2 

10 – Início Semestre Letivo de 2015.2 

10 a 14 - Matrícula alunos selecionados em Disciplina Isolada 

10 – Término do período de solicitação de prorrogação de conclusão do Curso  

para o Semestre 2015.2 (início em 01/07/2015) 

17– Reunião Colegiado Delegado do Programa 

17 – Publicação do Edital de Seleção Mestrado e Doutorado 2015  

17 a 28 – Período para requerer ajuste de matrícula (inclusão e exclusão de 

disciplinas) no semestre 2015.2 

31 – Prazo final para entrega (pelos Professores) dos conceitos 2015.1 na 

Secretaria do PPGP 

         

 

SETEMBRO 

 

01 – Início do período de entrega de documentos para validação de créditos em  

atividade de Extensão (Até 02/11) 

07 – Reunião Colegiado Delegado do Programa 

 

 

OUTUBRO 

 

12 – Reunião Colegiado Delegado do Programa 

13 – Término do período para requerer trancamento do Curso (início 13/07) 

30 – Entrega (pelos professores) da lista de disciplinas oferecidas para o 

semestre 2016.1, com respectivos códigos, horários e professores 
 

 

NOVEMBRO 

 

02 - Entrega de declaração do orientador de que o aluno participou da atividade de          

Leitura Orientada (Até 28/11) 

09 – Reunião Colegiado Delegado do Programa  
08 – Divulgação de lista das disciplinas a serem oferecidas no semestre de 2016.1 e 

seus respectivos professores 

 

 

 

 



DEZEMBRO 

 

07 – Reunião Colegiado Pleno do Programa 
11 – Término do Semestre 2015.2   

   

* As datas em negrito são de interesse dos professores do Programa. 


