
CALENDÁRIO ACADÊMICO 2020.1

EVENTO PERÍODO
Divulgação Oferta 2020.1 02/03/2020
Divulgação Edital Aluno Especial 
2020.1

09/03/2020

Período de Inscrição de Aluno Especial 09/03 a 14/03/2020
Período de Matrícula de Alunos Novos 
(aprovados na Seleção 2020)

09/03 a 11/03/2020 - das 9h às 13h
12/03/2020 - das 10h às 14h

Matrícula de Alunos Regulares - turmas 
de 2016 a 2019 (no site ou por email)

09/03 a 13/03/2020

Divulgação do Resultado da Seleção de 
Aluno Especial

19/03/2020

Início de Semestre 16/03/2020
Aula Inaugural 16/03/2020 - das 8h30 às 12h
Seminários de Tese 1 e 2 17/03/2020 - das 9h30 às 12h30
Seminário de Dissertação 19/03/2020 - das 8h30 às 12h
Matrícula de Aluno Especial 23 a 25/03 e 27/03/2020 das 9h às 13h

26/03/2020 das 10h às 14h
Início das Aulas 24/03/2020
Final do Semestre 26/06/2020 
Recesso Docente 23/07 a 04/08/2020

OBS: 
* A inscrição para concorrer às vagas de aluno especial será realizada no sistema SIGAA, de
acordo com o edital a ser publicado;

* A matrícula de aluno especial, aprovado na seleção, será feita na secretaria nos dias e horários
indicados  apresentando os seguintes  documentos originais:  diploma  e  histórico  de  graduação  ou  de
mestrado, RG e CPF;

* A matrícula de aluno regular será feita por e-mail ou pelo SIGAA (para alunos com entradas a
partir de 2018). Para este procedimento, em breve, serão encaminhadas orientações para cada
turma por e-mail.

* A matrícula de aluno novo (entrada em 2020) deverá ser feita na secretaria do Programa nos
dias e horários indicados apresentando os seguintes documentos originais e cópias  (autenticação

será feita na secretaria): Histórico Escolar do Mestrado; Diploma de Mestrado; título de eleitor com os comprovantes de
votação da última eleição ou comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral;  comprovante das obrigações militares
para homens; CPF; carteira de identidade, ou do Registro Nacional de Estrangeiros ou Passaporte para estrangeiros .
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