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CALENDÁRIO PARA O ANO DE 2015 

 

DATA PROGRAMAÇÃO 

30/01/2015 
Término do prazo para a turma de 2013 marcar defesa de 

dissertação em período regular (24 meses). 

23 a 24/02/2015 - Matrícula para o 1° semestre de 2015 (alunos regulares). 

25 a 26/02/2015 - Matrícula para o 1° semestre de 2015 (alunos Ingressantes). 

23/02/2015 - Lançamento do edital para aluno especial 

26/02/2015 - Divulgação dos resultados - alunos especiais. 

27/02/2015 - Matrícula para o 1° semestre de 2015 (alunos especiais). 

02/03/2015 - Início das aulas do 1° semestre de 2015. 

16/03/2015 
- Término do período para acréscimo de disciplina. 

- Término do período para trancamento de matrícula no curso. 

 

23/03/2015 

 

- Término do período para solicitação de aproveitamento de 

disciplina(s) de outro(s) programa(s). 

- Término do período para cancelamento de inscrição em 

disciplina. 

03/07/2015 - Término das aulas do 1° semestre de 2015.  

Até 10/07/2015 
- Encaminhamento dos conceitos das disciplinas ministradas no 

1° semestre de 2015. 

06 a 02/08/2015 - Recesso escolar. 

03/08 a 04/08/2015 

- Matrícula para o 2° semestre de 2015 (alunos regulares). 

- Data limite para entrega dos projetos de pesquisa dos 

alunos ingressantes em 2015 e de pedidos de material 

consolidados por orientador na Secretaria do Programa. 

04/08/2015 - Lançamento do edital para aluno especial 

06/08/2015 - Divulgação dos resultados - alunos especiais. 

07/08/2015 - Matrícula para o 1° semestre de 2015 (alunos especiais). 
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10/08/2015 - Início das aulas do 2° semestre de 2015. 

24/08/2015 
- Término do período para acréscimo de disciplina. 

- Término do período para trancamento de matrícula. 

31/08/2015 

- Término do período para solicitação de aproveitamento de 

disciplina(s) de outro(s) programa(s). 

- Término do período para cancelamento de inscrição em 

disciplina. 

19/10 a 20/11/2015 - Inscrições para o processo seletivo 2015. 

30/11 a 04/12/2015 - Exames de seleção do processo seletivo 2015. 

07/12/2015 - Término das aulas do 2° semestre de 2015.  

07/12/2015 - Divulgação dos resultados do processo seletivo 2015. 

Até 14/12/2015 
- Encaminhamento dos conceitos das disciplinas ministradas no 

2° semestre de 2015. 

30/11 a 14/12/2015 - Exames de qualificação. 

21/12/2015 a 

31/01/2016 
- Recesso escolar. 
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