
PPGL – CRONOGRAMA 2019

DATA ATIVIDADE
2019

JANEIRO

18/01 Data prevista para a publicação do edital de seleção de candidatos
a Aluno Especial I de Graduação e Pós-Graduação

24 e 25/01 Confirmação de vaga junto ao DERCA dos candidatos classificados
para ingresso no PPGL no 1º semestre letivo

FEVEREIRO

05 a 06/02 Solicitação de matrícula via Web dos candidatos classificados no
processo seletivo para ingresso no PPGL

18 a 22/02 Período para solicitação de matrícula via Portal do Aluno dos
veteranos, referente ao 1º semestre

Até 22/02 Entrega da documentação, pelos alunos veteranos, para
implementação de bolsas

25 a 27/02 Entrega da documentação, pelos alunos ingressantes, para
implementação de bolsas de mestrado e doutorado

26 e 27/02 Ajuste de matrícula na Web
MARÇO

11/03 Início das aulas 1º semestre

Até 11/03 Entrega ao PPGL de Projetos de Docência Orientada para
execução no 1º semestre

11 a 15/03 Ajuste de matrícula presencial na Secretaria do PPGL
18 e 19/03 Período para solicitar matrícula extracurricular

20 e 21/03 Período para matrícula, no DERCA, dos candidatos classificados na
categoria de Aluno Especial I, referente ao 1º semestre letivo

27/03
Reunião discente
1ª Chamada: 09h
2ª Chamada: 09h20min

ABRIL
03/04 Reunião docente

Até 08/04 Encaminhamento pelas linhas de pesquisa da oferta de disciplinas
(inclusive Docência Orientada) para 2º semestre

08 a 30/04 Inscrições para o Teste de suficiência em língua estrangeira via web
Até 08/04 Solicitação de aproveitamento de disciplinas

Até 12/04 Registro dos Projetos de Dissertação e Tese, pelos professores
orientadores, no Portal de Projetos

15 a 22/04 Elaboração e envio dos Planos de Estudos via Portal do Aluno
(discentes e orientadores)

MAIO
21 e 22/05 Seminário de Teses e Dissertações



JUNHO
07/06 Realização do teste de suficiência em língua estrangeira na UFSM

24/06 Data prevista para a publicação do edital de seleção de candidatos
a Aluno Especial I de Graduação e Pós-Graduação

24 a 28/06 Entrega ao PPGL de Projetos de Docência Orientada para
execução no 2º semestre

Até junho Entrega do dossiê para exame de qualificação de Mestrado (30 dias
antes da data de realização do Exame)

JULHO

Até 01/07 Entrega ao PPGL de Relatórios de Docência Orientada referentes
ao 1º semestre

Até 05/07 Prazo limite para solicitação de credenciamento de docentes no
PPGL (com vistas à oferta de vagas em 2020)

08 a 22/07 Encerramento dos diários de classe online referentes ao 1º
semestre

08/07 Adaptação acadêmica - Dia da semana considerado como sexta-
feira para fins acadêmicos

09/07 Adaptação acadêmica - Dia da semana considerado como sábado
para fins acadêmicos

13/07 Término das aulas referentes ao 1º semestre

23 a 26/07 Solicitação de matrícula no Portal do Aluno referente ao 2º semestre
letivo

29/07
Data prevista para o primeiro processamento das solicitações de
matrícula (é responsabilidade dos alunos conferir no Portal do Aluno
se as solicitações foram aceitas pelo sistema)

29 e 30/07 Ajuste de matrícula no Portal do Aluno

31/07
Data prevista para o segundo processamento das solicitações de
matrícula (é responsabilidade dos alunos conferir no Portal do Aluno
se as solicitações foram aceitas pelo sistema)

Até julho Realização dos Exames de Qualificação de Mestrado
AGOSTO

05/08 Início das aulas 2º semestre
05 a 09/08 Ajuste de matrícula presencial na Secretaria do PPGL
05 a 09/08 Entrega dos Relatórios de Atividades pelos bolsistas

05 a 09/08 Período para os docentes encaminharem parecer acerca do
desenvolvimento das atividades dos orientados bolsistas

05 a 30/08 Inscrições para o Teste de suficiência em língua estrangeira via web
12 e 13/08 Período para solicitar matrícula extracurricular

14 e 15/08 Período para matrícula, no DERCA, dos candidatos classificados na
categoria de Aluno Especial I, referente ao 2º semestre letivo

SETEMBRO
Até 27/09 Publicação do Edital do Processo Seletivo 2020 pela PRPGP

Até 30/09 Encaminhamento pelas linhas de pesquisa da oferta de disciplinas
(inclusive Docência Orientada) para 1º semestre 2020



30/09 a 18/10 Inscrições para o Processo Seletivo do PPGL 2020

OUTUBRO
04/10 Realização do Teste de Suficiência em língua estrangeira
21 a 25/10 JAI

NOVEMBRO
Até novembro
(Considerando a
recomendação de as
defesas/qualificações
acontecerem em
dezembro)

Abertura de processo e entrega de dossiês para Exame de
Qualificação de Doutorado (30 dias antes da data do Exame)
Abertura de processo para Defesas de Mestrado e Doutorado (30
dias antes da data de Defesa)

DEZEMBRO

até 02/12 Entrega ao PPGL de Relatórios de Docência Orientada referentes
ao 2º semestre

Até 02/12 Entrega dos Relatórios de Atividades pelos bolsistas

Até 02/12 Período para os docentes encaminharem parecer acerca do
desenvolvimento das atividades dos orientados bolsistas

03/12 Adaptação acadêmica - Dia da semana considerado como sexta-
feira para fins acadêmicos

04/12 Adaptação acadêmica - Dia da semana considerado como sábado
para fins acadêmicos

05/12 Adaptação acadêmica - Dia da semana considerado como sábado
para fins acadêmicos

07/12 Término das aulas do 2º semestre

09 a 20/12 Encerramento dos diários de classe online referentes ao 1º
semestre

Até dezembro
(Considerando a
recomendação de as
defesas/qualificações
acontecerem em
dezembro)

Realização dos Exames de Qualificação de Doutorado e Defesas de
Mestrado e Doutorado

2020
JANEIRO

Até 06/01 Data limite para envio pelo PPGL dos resultados do Processo
Seletivo para Ingresso em 2020 à PRPGP

Até 08/01 Data limite para a publicação pela PRPGP dos resultados do
Processo Seletivo para Ingresso em 2020

Até 17/01 Data limite para a publicação pela PRPGP dos resultados do
Processo Seletivo para Ingresso em 2020 após recursos


