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CALENDÁRIO PPGC - 2018 

 

 

PERÍODO LETIVO 2018/2 

 

17/07 a 24/07/2018 – Matrícula online pelo Portal do Aluno para alunos regulares do 

 PPGC e alunos de outros programas de pós-graduação da UFRGS  

 

17/07 a 20/07/2018 – Inscrição online de Alunos Especiais  

 23/07/2018 – Data limite para comprovação do pagamento dos alunos especiais  

 25-26/07/2018 – Efetivação, pela secretaria, da matrícula de alunos regulares do 

 PPGC  e alunos de outros programas de pós-graduação da UFRGS  

 27-30/07/2018 – Professores selecionam alunos especiais  

 31/07/2018 – Divulgação no site dos alunos especiais aceitos  

 31/07-01/08/2018   – Matricula pela secretaria dos alunos especiais aceitos  

  

07/08/2018 – Início das Aulas do Período Letivo 2018/2  

 

10/08/2018 – Recepção aos novos alunos do PPGC - 14:00 - Auditório Prédio 67  

 

10/08/2018 – Data limite para modificação de matrícula no caso de disciplinas canceladas 

 devido ao baixo número de alunos  

 

14/08/2018 – Exame de Qualificação em Abrangência N.1 2018/2  

 

17/08/2018 – Data limite para: (i) entrega, na Secretaria, da Proposta de Exame de 

 Qualificação em Abrangência (para doutorado, alunos antigos); (ii) submissão da 

 Proposta de Atividade Didática (para bolsistas), no Portal do Aluno/UFRGS.  

 

17/08/2018 – Pizza para Formandos CIC/ECP UFRGS  

 

30/08/2018 – Data limite para atualização dos Lattes visando recredenciamento dos  

 orientadores e ranking visando bolsas (remoção em 31/08 dos professores que não 

 poderão selecionar alunos)  

 

03/09 a 05/10/2018 – Período de inscrição ao Doutorado ingresso 2019/1  

 08/10/2018 – Data limite para confirmação dos pagamentos e recebimentos das 

cartas de  recomendação do doutorado  

 10 a 17/10/2018 – Montagem das bancas da seleção do doutorado  

 18/10/2018 – Aviso aos candidatos sobre dia/hora das entrevistas  

 25/10 a 16/11/2018 – Período de realização das entrevistas do doutorado 

 23/11/2018 – Reunião da comissão coordenadora (seleção do doutorado)  

 26/11/2018 – Divulgação dos candidatos selecionados para doutorado  

 27/11/2015 a 30/11/2018 – Período para apresentação de recursos (doutorado)  
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 07/12/2018 – Reunião da comissão coordenadora – ordenamento para bolsas  

 dos selecionados para doutorado  

 

17/9 até 02/11/2018 – Período de inscrição ao Mestrado para ingresso em 2019/1  

05/11/2018 – Data limite para confirmação dos pagamentos e recebimentos das 

cartas  de recomendação do mestrado 

 07/11 a 20/11/2018 – Processo de seleção do mestrado – 1ª chamada  

 23/11/2018 – Reunião da comissão coordenadora (seleção de mestrado) 

 30/11/2018 – Divulgação no site dos selecionados para o mestrado – 1ª chamada  

 03/12 até 05/12/2018 – Período para apresentação de recursos do mestrado  

 07/12/2018 – Data limite para confirmação dos selecionados na 1 ª chamada  

 04/12/2018 a 11/12/2019 – Processo de seleção do mestrado – 2 ª chamada  

 17/12/2018 – Divulgação dos selecionados para o mestrado – 2 ª chamada  

 28/12/2018 – Data Limite para confirmação dos selecionados na 2 ª chamada  

 

28/09/2018 – Data limite para entrega, na Secretaria, dos pedidos de cancelamento de 

 matrícula.  

 

15 a 19/10/2018– Semana Acadêmica 2018/2  

 

31/10/2018 – Data Limite para submissão dos PEPs dos alunos de mestrado com ingresso 

 em 2018  

 

13/12/2018 – Exame de Qualificação em Abrangência N.2 2018/2  

 

14/12/2018 – Reunião do Conselho do PPGC  

 

22/12/2018 – Término das Atividades do Período Letivo 2018/2  

 

28/12/2018 até às 22h – Data limite para apropriação dos conceitos pela internet e entrega, 

 na Secretaria, dos conceitos de Exame de Qualificação (alunos antigos) 


