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CALENDÁRIO ACADÊMICO DO PPGGECON 

ANO LETIVO DE 2020  

REVISADO EM 28/08/2020 

Início Evento Fim 

- 
Prazo final para consolidação das disciplinas de 2019/2 no SIGAA 

e entrega das notas numéricas na secretaria do PPGGECON 
31/01/2020 

17/02/2020 Semana de planejamento pedagógico e autoavaliação 20/02/2020 

27/02/2020 Matrícula dos alunos veteranos e entrega de relatórios semestrais 28/02/2020 

02/03/2020 
Matrícula e inscrição em disciplina dos alunos novos da turma 

2020/1 
03/03/2020 

05/03/2020 
Solicitação de inscrição de alunos especiais em disciplinas do 1º 

semestre 
06/03/2020 

- Divulgação da lista de prioridade de bolsas 2020/1 06/03/2020 

02/03/2020 Período de aulas do 1º semestre 30/09/2020 

02/03/2020 

09:00 h 
Aula inaugural do PPGGECON (local a confirmar) - 

27/04/2020 Exame de qualificação da turma 2019/1 (mestrado) – Geotecnia 30/04/2020 

01/06/2020 Exame de qualificação da turma 2019/1 (mestrado) – Estruturas 05/06/2020 

08/06/2020 
Exame de qualificação da turma 2019/1 (mestrado) – Construção 

Civil 
10/06/2020 

- 
Divulgação do edital de seleção para o curso de doutorado – turma 

2020/2 

25/05/2020 

(previsão) 

13/07/2020 Matrícula dos alunos novos da turma de doutorado 2020/2 14/07/2020 

01/09/2020 Matrículas dos alunos em estágio docência 04/09/2020 

- 
Divulgação dos planos de ensino das disciplinas de 2020-2 

 
25/09/2020 

- 
Divulgação dos temas de dissertação para a turma de 2020/1 

 
25/09/2020 
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01/10/2020 Matrícula dos alunos novos da turma de mestrado 2020/2 02/10/2020 

01/10/2020 
Inscrição em disciplinas do segundo semestre de 2020 (alunos 

especiais) 
02/10/2020 

- 
Prazo para os alunos da turma 2020/1 apresentarem as escolhas de 

tema de dissertação 

 

09/10/2020 

- 
Prazo final para consolidação das disciplinas de 2020/1 no SIGAA 

e entrega das notas numéricas na secretaria do PPGGECON 

 

09/10/2020 

13/10/2020 Matrícula dos alunos veteranos e entrega de relatórios semestrais 
 

14/10/2020 

13/10/2020 
Inscrição em disciplinas do segundo semestre de 2020 (alunos 

regulares) 
16/10/2020 

13/10/2020 
Período de aulas do 2º semestre (Recesso acadêmico de 

21/12/2020 a 03/01/2021) 
05/03/2021 

 

29/01/2021 

Exame de qualificação da turma 2019/2 (mestrado) – Construção 

Civil 
02/02/2021 

- 
Divulgação do edital de seleção para o curso de mestrado – turma 

2021/1 

14/12/2020 

(previsão) 

- 
Prazo final para consolidação do estágio docência de 2020/1 no 

SIGAA 

 

31/12/2020 

- 
Prazo final para consolidação das disciplinas de 2020/2 no SIGAA 

e entrega das notas numéricas na secretaria do PPG-GECON 
19/03/2021 

 

Aprovado na Reunião da CPG do PPGGECON em 28/08/2020 
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Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil 

 


