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Calendário do PPGI

PROGRAMAÇÃO PERIÓDICA 

(Calendário Excepcional)
 

Semestre 2021.1

Alunos Professores Externos Secretaria Colegiados

ABRIL

INÍCIO PROCEDIMENTO ACADÊMICO FIM

22/03 Entrega dos Relatórios de Acompanhamento dos mestrandos e doutorandos 
(vide resolução específica).

05/04

22/03 Matrícula para alunos regulares de Mestrado e Doutorado (via CAPG, exceto 
Estágio de Docência – verificar especificidade com antecedência) – 2021/1

*Alunos novos devem contactar a Secretaria do Programa: 
ppgi@contato.ufsc.br 

05/04

29/03 Matrícula de alunos em disciplina isolada – somente aqueles com 
requerimento deferido e aprovados na prova de proficiência.

10/04

- Prova de Proficiência para  alunos externos interessados  em  cursar  
disciplinas isoladas em 2021.1. Contato: DLLE(Exame de Proficiência em 
Leitura) - http://www.proficienciadlle.com/novo/

10/04

- Prazo final para entrega de notas de disciplinas 2020.2 02/04

- Prazo final para entrega de pareceres de Exames de Pré-Quali 02/04

05/04 Início do semestre 2021.1 16/07

- Resultado dos editais para distribuição de bolsas 09/04

09/04 Reunião da Coordenação com alunos antigos de Mestrado e Doutorado -

05/04 Data final para requerer ajuste de matrícula (inclusão e exclusão de 
disciplina) para o semestre de 2021/1

16/04

- Data final para trancamento de matrícula no semestre 2020.2 07/05

Data a ser 
definida

Reunião do Colegiado PPGI

MAIO 

INÍCIO PROCEDIMENTO ACADÊMICO FIM
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13/03 Reunião da Coordenação com alunos novos de Mestrado (ingressos em 
2020).

-

13/03 Reunião da Coordenação com alunos novos de Doutorado 
(ingressos em 2020).

-

16/03 Reunião da Coordenação com alunos antigos de Mestrado e de Doutorado. -

Data a 
ser 
definida

Reunião do Colegiado PPGI

JUNHO

INÍCIO PROCEDIMENTO ACADÊMICO FIM

- Divulgação das disciplinas a serem oferecidas em 2021.2 29/05

Data a ser 
definida

Reunião ordinária Colegiado Pleno PPGI. -

JULHO

INÍCIO PROCEDIMENTO ACADÊMICO FIM

16/07 Entrega dos Relatórios de Acompanhamento dos mestrandos 
e doutorandos (vide resolução específica).

30/07

- Prazo final para entrega das notas de 2021.1 30/07

Prazo final recomendado para Defesa de Dissertação – ingressantes em

2019 (vide resolução específica) (vide histórico escolar para prazo 
específico).

30/07

- Prazo final recomendado para Defesa de Tese – ingressantes em 2017 
(vide resolução específica) (vide histórico escolar para prazo específico).

30/07

- Prazo final para entrega de Produção Discente Doutorado – para 
ingressantes em 2017 (vide resolução específica)

30/07

- Prazo final para entrega de Produção Discente Mestrado – para 
ingressantes em 2019 (vide resolução específica)

30/07

- Prazo final para entrega de Participação em Eventos do PPGI 
Mestrado –para ingressantes em 2019 (vide resolução específica)

30/07

- Prazo final para entrega de Participação em Eventos do PPGI 
Doutorado –para ingressantes em 2017 (vide resolução específica)

30/07

Prazo para entrega da síntese de projeto dos ingressantes 2021.
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Prazo final para a qualificação dos doutorandos que ingressaram 
em 2019

30/07

Data a ser 
definida

Reunião do Colegiado PPGI

- Fim do período letivo 2021.1 16/07

Semestre 2021.2

(Informações a serem definidas após novas instruções do Conselho Universitário e da PROPG sobre o 
calendário 2021.2)

AGOSTO 

INÍCIO PROCEDIMENTO ACADÊMICO FIM

Início do semestre letivo 2021.2

Matrícula 2021.2

Matrícula para alunos regulares de Mestrado e Doutorado (via CAPG, 
exceto Estágio de Docência)

Matrícula de alunos em disciplina isolada – somente aqueles com 
requerimento deferido e aprovados na prova de proficiência.

Recebimento dos requerimentos e documentação de alunos interessados em 
cursar disciplinas isoladas para 2021.2 (vide mais informações na página do 
PPGI).

Prazo  final  para  a  entrega  dos  pareceres  de  qualificação  de  doutorado 
(ingresso em 20219)

10/08

Demais etapas do calendário de 2021 serão definidas após aprovação do calendário da 
UFSC pelo CUn.

Florianópolis, 16/12/2020.
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