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CALENDÁRIO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 
CIVIL (PPGEC)  

PERÍODO:  1º  E  2º  SEMESTRES DE 2020  
(CALENDÁRIO ALTERADO POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID 19) 

 
Início Evento Término 

3/8/2020 Continuação das aulas do 1º semestre de 2020  
13/8/2020 Data limite de entrega do Plano de Ensino das disciplinas do 1º 

Semestre de 2020 
13/8/2020 

24/8/2020 Data limite para o discente solicitar cancelamento de matrícula em 
disciplina do 1º semestre de 2020 

24/08/2020 

23/10/2020 Fim das aulas do 1º semestre de 2020 (14 semanas de aula 
contando com as 2 semanas de março, então deverá haver 
reposição de 2 aulas, para totalizar 16 semanas) 

23/10/2020 

29/10/2020 Data limite para a entrega do mapa de notas e lista de frequência 
referente às disciplinas ofertadas no 1º semestre de 2020 

29/10/2020 

24/10/2020 Recesso para os discentes (não pode haver atividades 
acadêmicas) 

02/11/2020 

03/11/2020 matrícula dos discentes regulares em disciplina do 2º semestre de 
2020 

03/11/2020 

03/11/2020 Período de inscrição dos discentes especiais em 2020-2 03/11/2020 
05/11/2020 Período de matrícula dos discentes especiais em 2020-2 05/11/2020 
03/11/2020 Inicio das aulas do 2º semestre de 2020 (7 semanas de aula em 

2020) 
18/12/2020 

3/11/2020 Previsão do lançamento do Edital de Seleção para ingressantes 
na turma 2021/01 

 

13/11/2020 Data limite de entrega do Plano de Ensino das disciplinas do 2º 
Semestre de 2020 

13/11/2020 

01/12/2020 Data limite para o discente solicitar cancelamento de matrícula em 
disciplina do 2º semestre de 2020 

01/12/2020 

19/12/2020 Recesso de aulas (pode ser passada alguma atividade acadêmica, 
como trabalho, para os discentes) 

17/01/2020 

18/01/2021 Continuação das aulas do 2° semestre de 2020  24/02/2021 
24/02/2021 Fim das aulas do 2º semestre de 2020 (12 semanas de aula (15/2 

a 17/2:carnaval), então deverá haver reposição de 4 aulas para 
totalizar 16 semanas) 

24/02/2021 

2/3/2021 Data limite para a entrega do mapa de notas e lista de frequência 
referente às disciplinas ofertadas no 2º semestre de 2020 

2/3/2021 

 
Obs A disciplina “Mecânica Experimental” não será dada de forma remota. Assim que retornar as 
atividades presenciais, será informado quando a mesma será ministrada. 

Catalão, 3 de julho de 2020. 
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Coordenador do Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil - PPGEC 


