
 

 

Calendário acadêmico 2022.2 

Caros alunos, 

A inscrição em disciplinas é obrigatória, mesmo para os alunos que já 
concluíram todos os créditos e encontram-se em fase final de elaboração 
Tese. 

Nesse sentido, alertamos que: 

- Para os alunos matriculados nas turmas de 2018 e 2019 - Os alunos 
deverão realizar a inscrição na disciplina Pesquisa de Tese.  

Obs: O prazo para entrega do comprovante do 2º idioma se encontra 
vencido, desde março de 2020, para a turma de 2018 e, desde março de 
2021, para a turma de 2019. 

- Para os alunos matriculados nas turmas de 2020 e 2021 - Os alunos 
deverão se inscrever, com anuência dos respectivos orientadores, nas 
disciplinas optativas comuns e optativas específicas, conforme o caso.   

Obs: Os alunos que já cursaram todas as 03 disciplinas obrigatórias + 03 
disciplinas optativas comuns + 02 disciplinas optativas específicas, deverão 
se inscrever nas disciplinas Atividade de Pesquisa I ou II e na disciplina 
Projeto de Tese, conforme o caso.  

Obs: O prazo para apresentar o exame de qualificação e entrega do 
comprovante do 2º idioma da turma 2020 se encontra vencido desde 
março de 2022. 

Recordamos que todos os “prazos” e respectivos “entregáveis” estão 
disponíveis no site do Programa.  

Importante: O aluno que não efetuar a sua inscrição em disciplinas será 
colocado na situação de "Trancamento automático" de forma única, na 
primeira vez que ocorrer o evento.  

1) Inscrição em disciplinas: 



Período: 18/08/2022 a 22/08/2022. 

2) Período de ajuste para inclusão e/ou exclusão em disciplinas: 

Período: 29/08/2022 a 02/09/2022. 

3) Período letivo: 29/08/2022 a 14/12/2022. 

 

4) Trancamento de matricula: 

 

 Não é permitido trancar o primeiro semestre do aluno no Curso. 

 Não é permitido trancar o último semestre do aluno no Curso. 

 

Observações: 

 A ficha de inscrição em disciplinas, disponível no site do programa, deverá 

ser salva no google drive, conforme orientação enviada por e-mail, 

devidamente assinada pelo aluno e respectivo orientador (NÃO SERÁ 

ACEITO INSCRIÇÃO SEM A ASSINATURA (OU “DE ACORDO”) DO 

RESPECTIVO ORIENTADOR. 

 Não serão aceitas inscrições em disciplinas fora do prazo.  

 

 

A Coordenação 


