
 

 
 

PPGL – CRONOGRAMA 2020 
(Aprovado pelo Colegiado do PPGL em 22/01/2020) 

 
 

DATA ATIVIDADE 
2020 

JANEIRO 

17/01 
Aluno Especial I: Data prevista para a publicação do edital de seleção de 
candidatos a Aluno Especial I de Graduação e Pós-Graduação, referente ao 1º 
semestre letivo de 2020  

30/01 
 

Processo Seletivo: Divulgação pelo DERCA das orientações para Confirmação de 
vaga e listagem de candidatos com pendência documental 

31/01 a 03/02 

Processo Seletivo: Período para solicitação de confirmação de vaga via web 
http:// ufsm.br/derca para os candidatos classificados e complementação 
documental, de forma presencial ou por email, dos candidatos cujos nomes 
constarem na lista de pendência documental divulgada pelo DERCA 

FEVEREIRO 

07 a 10/02 Processo Seletivo: Solicitação de matrícula no Portal do Aluno para os candidatos 
classificados 

13/02 
Processo Seletivo: Data prevista para o início da publicação dos editais de 
chamada dos candidatos classificados como suplentes, pelo DERCA 

17 a 21/02 Matrícula: Período para solicitação de matrícula via Portal do Aluno dos 
veteranos, referente ao 1º semestre  

17 a 19/02 Bolsistas (ingressantes): Entrega da documentação, pelos alunos ingressantes, 
para implementação de bolsas de mestrado e doutorado 

21/02 Horário de atendimento: Último dia do horário reduzido na UFSM 
24/02 Suspensão de atividades administrativas (em toda a UFSM)  
25/02 Feriado: Carnaval, feriado nacional 
26/02 Suspensão de atividades administrativas (em toda a UFSM, até as 14h) 

27/02 
Matrícula: 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) 

MARÇO 

02 e 03/03 Bolsistas (veteranos): Período para os bolsistas comparecerem à Secretaria do 
PPGL a fim de efetivarem a solicitação de prorrogação de bolsa. 

02 (a partir das 
10h) e 03/03 

Matrícula: Ajuste de matrícula no Portal do Aluno 

04/03 
Matrícula: 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) 

09/03 Início das aulas  
09 a 13/03 Matrícula: Ajuste de matrícula presencial na Secretaria do PPGL 



 

 

16 e 17/03 

Matrícula Extracurricular: Período para o aluno requerer na Coordenação do seu 
curso autorização por meio de formulário para solicitar matrícula em disciplina 
ofertada por outro curso e encaminhar tal solicitação à Coordenação do curso  
desejado 

18 e 19/03 Aluno Especial I: Período para matrícula, no DERCA, dos candidatos classificados 
na categoria de Aluno Especial I, referente ao 1º semestre letivo 

A definir  Reunião discente  
A definir Reunião docente 

09 a 31/03 Aproveitamento de disciplinas: Período para os alunos solicitarem de 
aproveitamento de disciplinas 

Até 31/03 
Projetos de Dissertação/Tese: Prazo para os professores orientadores 
registrarem os Projetos de Dissertação e Tese, no Portal de Projetos  

ABRIL 

01 a 30/04 Teste de Suficiência: Inscrições, via web, para o Teste de suficiência em língua 
estrangeira  

06/04 
Aulas: Data referência considerada como ¼ do semestre do 1º semestre letivo de 
2020 para fins de validação das presenças discentes em atividades acadêmicas 
(25% do semestre) 

10/04 Feriado: Sexta-feira Santa, feriado nacional 
20/04 Dia não letivo e suspensão de atividades administrativas (em toda a UFSM) 
21/04 Feriado: Tiradentes, feriado nacional 

MAIO 
A definir Seminário de Teses e Dissertações 
01/05 Feriado: Dia do trabalhador, feriado nacional 

JUNHO 

05/06 Teste de Suficiência: Realização do teste de suficiência em língua estrangeira na 
UFSM 

11/06 Feriado: Corpus Christi, feriado nacional 
12/06 Dia não letivo e suspensão de atividades administrativas (em toda a UFSM) 

Até 15/06 Plano de Estudos: Elaboração e envio dos Planos de Estudos via Portal do Aluno 
(discentes e orientadores)  

Até 15/06 Docência Orientada: Entrega ao PPGL de Projetos de Docência Orientada para 
execução no 2º semestre  

27/06 
Aluno Especial I: Data prevista para a publicação do edital de seleção de 
candidatos a Aluno Especial I de Graduação e Pós-Graduação, referente ao 2º 
semestre letivo de 2020 

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

JULHO 

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

01 a 23/07 Encerramento dos diários de classe online: Encerramento das turmas do 1º 
semestre, no Portal do Professor  

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



 

 
acadêmicos 

11/07 Aulas: Término das aulas referentes ao 1º semestre  
13 a 17/07 Aulas: Período de exames  

24 a 28/07 Matrícula: Solicitação de matrícula no Portal do Aluno referente ao 2º semestre 
letivo 

29/07 (às 8h) 
Matrícula: 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 (a partir das 
10h) e 30/07 Matrícula: Ajuste de matrícula no Portal do Aluno 

31/07 
Matrícula: 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 Qualificação de Dissertação: Realização dos Exames de Qualificação de Mestrado  
AGOSTO 

01 a 31/08 
Teste de Suficiência: Inscrições, via web, para o Teste de suficiência em língua 
estrangeira  

03/08 Aulas: Início das aulas do 2º semestre 
03 a 07/08 Matrícula: Ajuste de matrícula presencial na Secretaria do PPGL 

10 e 11/08 

Matrícula Extracurricular: Período para o aluno requerer na Coordenação do seu 
curso autorização por meio de formulário para solicitar matrícula em disciplina 
ofertada por outro curso e encaminhar tal solicitação à Coordenação do curso  
desejado 

12 e 13/03 Aluno Especial I: Período para matrícula, no DERCA, dos candidatos classificados 
na categoria de Aluno Especial I, referente ao 2º semestre letivo 

10 a 14/08 Bolsistas: Período destinado à avaliação dos bolsistas 
SETEMBRO 

01/09 
Aulas: Data referência considerada como ¼ do semestre do 2º semestre letivo de 
2020 para fins de validação das presenças discentes em atividades acadêmicas 
(25% do semestre) 

07/09 Feriado: Independência da República, feriado nacional 
25/09 Processo Seletivo: Publicação, pela PRPGP, do Edital do Processo Seletivo 2021 

OUTUBRO 
02/10 Teste de Suficiência: Realização do Teste de Suficiência em língua estrangeira 
12/10 Feriado: Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional 
19 a 23/10 JAI: Jornada Acadêmica Integrada 

28/10 Dia não letivo e suspensão de atividades administrativas (em toda a UFSM): Dia 
do Servidor Público 

NOVEMBRO 
02/11 Feriado: Dia de Finados, feriado nacional 

Até 06/11 Docência Orientada: Entrega ao PPGL de Projetos de Docência Orientada para 
execução no 1º semestre de 2021 

24/11 Adaptação Acadêmica: Dia da semana considerado como segunda-feira para fins 
acadêmicos 



 

 

Até novembro 
 

Qualificações de Tese e Defesas: Abertura de processo e entrega de dossiês para 
Exame de Qualificação de Doutorado e Defesas de Mestrado e Doutorado (30 
dias antes da Defesa/Exame)  
Obs.: Sugestão de entrega até novembro, considerando a recomendação de as 
defesas/qualificações acontecerem em dezembro 

DEZEMBRO  

01 a 21/12 Encerramento dos diários de classe online: Encerramento das turmas do 2º 
semestre, no Portal do Professor 

03/12 Adaptação Acadêmica: Dia da semana considerado como segunda-feira para fins 
acadêmicos 

até 04/12 Docência Orientada: Entrega ao PPGL de Relatórios de Docência Orientada 
referentes ao 2º semestre  

05/12 Aulas: Término das aulas do 2º semestre 
07/12  Dia não letivo e suspensão de atividades administrativas 
08/12 Feriado: Nossa Senhora da Conceição 
09 a 15/07 Aulas: Período de exames  
14 a 18/12 Bolsistas: Período destinado à avaliação dos bolsistas 
Até dezembro 
(Recomendação) 

Qualificações de Tese e Defesas: Realização dos Exames de Qualificação de 
Doutorado e Defesas de Mestrado e Doutorado  

 
 
 
 

Divulgado em: 24 de janeiro de 2020. 


