
CALENDÁRIO DO PPGEC PARA 2019 
(Sujeito a alterações) 

 

Dezembro/2018 
Secretaria do PPGEC com funcionamento normal até 21/12/2018. Esta 
data poderá ser alterada conforme início do recesso de fim de ano da 
UFSC. 

Janeiro/2019 
Recesso até dia 18/01/2019.  
Expediente interno de 21/01 a 01/02/2019. 

Fevereiro/2019 

De 04/02 a 15/02/2019 atendimento das 7h30 às 13h30 conforme 
Portaria Normativa 153/2018/GR, de 19/11/2018. 
A partir de 18/02/2019 atendimento normal (das 8h00 às 12h00 e das 
13h00 às 17h00). 

 
1

o
 TRIMESTRE LETIVO – 11/03/2019 a 31/05/2019 

Março 
Prazo final para qualificação de doutorado dos alunos bolsistas e não-
bolsistas com ingresso no primeiro trimestre de 2017 (24 meses). Cada 
aluno deve verificar o seu prazo conforme data de ingresso no PPGEC. 

07/03/2019 

Prazo para entrada na secretaria do PPGEC de solicitações ao 
Colegiado Delegado: até 11h30 do dia 07/03/2019 (quinta-feira). 
Solicitações entregues na secretaria após este horário serão analisadas 
somente na reunião de abril. 

11/03/2019 Início do 1
o
 trimestre letivo de 2019 (início das aulas). 

11 a 15/03/2019 
Período de matrícula de alunos regulares (no site: capg.ufsc.br). 
O aluno deve entregar na secretaria do PPGEC o formulário preenchido 
e assinado. 

13/03/2019 Reunião do Colegiado Delegado. 

18 a 22/03/2019 
Período de ajuste de matrícula de alunos regulares. O aluno deve 
entregar na secretaria do PPGEC o formulário preenchido e assinado. 

15/03/2019 
Aula inaugural do PPGEC às 10h00. Participação obrigatória para 
alunos com ingresso a partir do segundo trimestre de 2018. 

Abril 
Prazo final para qualificação de mestrado dos alunos bolsistas e não-
bolsistas com ingresso no primeiro trimestre de 2018 (14 meses). Cada 
aluno deve verificar o seu prazo conforme data de ingresso no PPGEC. 

04/04/2019 

Prazo para entrada na secretaria do PPGEC de solicitações ao 
Colegiado Delegado: até 11h30 do dia 04/04/2019 (quinta-feira). 
Solicitações entregues na secretaria após este horário serão analisadas 
somente na reunião de maio. 

10/04/2019 Reunião do Colegiado Delegado. 

02/05/2019 

Prazo para entrada na secretaria do PPGEC de solicitações ao 
Colegiado Delegado: até 11h30 do dia 02/05/2019 (quinta-feira). 
Solicitações entregues na secretaria após este horário serão analisadas 
somente na reunião de junho. 

08/05/2019 Reunião do Colegiado Delegado. 

31/05/2019 Encerramento do 1
o
 trimestre letivo de 2018. 

10/06/2019 
Prazo para que os professores entreguem as notas dos alunos na 
secretaria do PPGEC. 

  



2
o
 TRIMESTRE LETIVO – 10/06/2019 a 13/09/2019 

Maio e Junho Prazo final para qualificação de doutorado dos alunos bolsistas e não-
bolsistas com ingresso no segundo trimestre 2017 (24 meses). Cada 
aluno deve verificar o seu prazo conforme data de ingresso no PPGEC. 

06/06/2019 

Prazo para entrada na secretaria do PPGEC de solicitações ao 
Colegiado Delegado: até 11h30 do dia 06/06/2019 (quinta-feira). 
Solicitações entregues na secretaria após este horário serão analisadas 
somente na reunião de julho. 

10/06/2019 Início do 2
o
 trimestre letivo de 2019 (início das aulas). 

10 a 14/06/2019 Período de matrícula de alunos regulares (no site: capg.ufsc.br). 
O aluno deve entregar na secretaria do PPGEC o formulário preenchido 
e assinado. 

12/06/2019 Reunião do Colegiado Delegado. 

17 a 21/06/2019 Período de ajuste de matrícula de alunos regulares. O aluno deve 
entregar na secretaria do PPGEC o formulário preenchido e assinado. 

04/07/2019 

Prazo para entrada na secretaria do PPGEC de solicitações ao 
Colegiado Delegado: até 11h30 do dia 04/07/2019 (quinta-feira). 
Solicitações entregues na secretaria após este horário serão analisadas 
somente na reunião de agosto. 

10/07/2019 Reunião do Colegiado Delegado. 

22/07 a 02/08/2019 RECESSO ESCOLAR – Período para outras atividades. 

05/08/2019 Reinício das atividades escolares do 2
o
 trimestre de 2019. 

08/08/2019 

Prazo para entrada na secretaria do PPGEC de solicitações ao 
Colegiado Delegado: até 11h30 do dia 08/08/2019 (quinta-feira). 
Solicitações entregues na secretaria após este horário serão analisadas 
somente na reunião de setembro. 

14/08/2019 Reunião do Colegiado Delegado. 

05/09/2019 

Prazo para entrada na secretaria do PPGEC de solicitações ao 
Colegiado Delegado: até 11h30 do dia 05/09/2019 (quinta-feira). 
Solicitações entregues na secretaria após este horário serão analisadas 
somente na reunião de outubro. 

11/09/2019 Reunião do Colegiado Delegado. 

13/09/2019 Encerramento do 2
o
 trimestre letivo de 2019. 

20/09/2019 Prazo para que os professores entreguem as notas dos alunos na 
secretaria do PPGEC. 

 

  



3
o
 TRIMESTRE LETIVO – 23/09/2019 a 13/12/2019 

Setembro Prazo final para qualificação de doutorado dos alunos bolsistas e não-
bolsistas com ingresso no terceiro trimestre 2017 (24 meses). Cada 
aluno deve verificar o seu prazo conforme data de ingresso no PPGEC.  

23/09/2019 Início do 3
o
 trimestre letivo 2019 (início das aulas). 

23 a 27/09/2019 Período de matrícula de alunos regulares (no site: capg.ufsc.br). 
O aluno deve entregar na secretaria do PPGEC o formulário preenchido 
e assinado. 

30/09 a 04/10/2019 Período de ajuste de matrícula de alunos regulares. O aluno deve 
entregar na secretaria do PPGEC o formulário preenchido e assinado. 

03/10/2019 

Prazo para entrada na secretaria do PPGEC de solicitações ao 
Colegiado Delegado: até 11h30 do dia 03/10/2019 (quinta-feira). 
Solicitações entregues na secretaria após este horário serão analisadas 
somente na reunião de novembro. 

09/10/2018 Reunião do Colegiado Delegado. 

Novembro Prazo final para qualificação de mestrado dos alunos bolsistas e não-
bolsistas com ingresso no terceiro trimestre 2018 (14 meses). Cada 
aluno deve verificar o seu prazo conforme data de ingresso no PPGEC. 

07/11/2019 

Prazo para entrada na secretaria do PPGEC de solicitações ao 
Colegiado Delegado: até 11h30 do dia 07/11/2019 (quinta-feira). 
Solicitações entregues na secretaria após este horário serão analisadas 
somente na reunião de dezembro. 

13/11/2019 Reunião do Colegiado Delegado. 

05/12/2019 

Prazo para entrada na secretaria do PPGEC de solicitações ao 
Colegiado Delegado: até 11h30 do dia 05/12/2019 (quinta-feira). 
Solicitações entregues na secretaria após este horário serão analisadas 
somente na primeira reunião de 2020 (provavelmente em março). 

11/12/2019 Reunião do Colegiado Delegado. 

13/12/2019 Encerramento do 3
o
 trimestre letivo de 2019. 

20/12/2019 Prazo para que os professores entreguem as notas dos alunos na 
secretaria do PPGEC. 

 

Previsão de divulgação de editais de seleção para ingresso no PPGEC: 
 

1) Primeira quinzena de maio/2019 – Previsão de publicação do edital de 
seleção de alunos de doutorado para ingresso no 2o trimestre de 2019. Não 
haverá seleção de candidatos a mestrado para ingresso no 2o trimestre de 
2019. Não haverá abertura de vagas em disciplina isolada. 
 
2) Primeira quinzena de julho/2019 – Previsão de publicação do edital de 
seleção de alunos de mestrado e doutorado para ingresso no 3o trimestre de 
2019. Não haverá abertura de vagas em disciplina isolada. 
 
3) Primeira quinzena de outubro/2019 – Previsão de publicação do edital de 
seleção de alunos de mestrado e doutorado para ingresso no 1o trimestre de 
2020. Não haverá abertura de vagas em disciplina isolada. 
 
Florianópolis, 12 de dezembro de 2018. 
 
Prof. Enedir Ghisi 
Coordenador do PPGEC 
Profa Liseane Padilha Thives 
Subcoordenadora do PPGEC 


