UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOSSISTEMAS

CALENDÁRIO ACADÊMICO – 2013
MATRÍCULA PRIMEIRO SEMESTRE
04 a 06 fevereiro

Matrícula inicial dos novos mestrandos, ingresso em 2013, na Coordenadoria do PGA

13 a 15 fevereiro

Matrícula via internet referente ao semestre 2013.1, pelos veteranos (www.capg.ufsc.br)

25 a 28 fevereiro

Matrícula em disciplina isolada - 1º semestre (Secretaria do Programa)
1º Semestre Letivo – 18 de março a 18 de julho

06 março

Envio aos docentes das listas provisórias de frequência – Sem. 2013.1

18 março

Início do 1º período letivo – 2013

20 março

Apresentação dos alunos novos – 14 horas (Auditório)

28 março

Data final para requerer ajuste de matrícula (inclusão de disciplina)

05 abril

Data final para requerer ajustes de matrícula (exclusão de disciplina / trancamento de matrícula)

10 abril

Envio aos docentes das listas definitivas de frequência – Sem. 2013.1

03 maio

Data limite para entrega dos Planos de Estudos (alunos 2013)

07 de julho

Primeira reunião do Colegiado Delegado para aprovação do Edital do Processo Seletivo 2014.*

18 julho

Término do 1º período letivo

19 julho a 10 agosto

Recesso das atividades letivas.

29 julho

Prazo final para a entrega dos conceitos na Secretaria do Programa

05 de agosto

Divulgação do Edital para Processo Seletivo 2014.

* Esta data poderá ser alterada, caso ocorra previsão de falta de quórum.

MATRÍCULA SEGUNDO SEMESTRE
22 a 24 julho

Matrícula para 2ª semestre - Alunos regulares (www.capg.ufsc.br)

29 a 31 julho

Matrícula em disciplina isolada - 2º semestre (Secretaria do Programa)
2º Semestre Letivo –

12 de agosto a 11 de dezembro

02 agosto

Envio aos docentes, pela Secretaria do PGA, da lista provisória de frequência

12 agosto

Início do 2° período letivo

21 agosto

Data final para requerer ajustes de matrícula (inclusão disciplina)

30 agosto

Data final para requerer ajustes de matrícula (exclusão disciplina ou trancamento de
matrícula)

06 setembro

Envio aos docentes, pela Secretaria do PGA, da lista definitiva de frequência

23 setembro

Envio à Secretaria do PGA, pelos orientadores dos mestrandos de 2013, da proposta da Banca
Examinadora, com sugestão de data e horário (dentro do cronograma proposto), para a defesa
do projeto de pesquisa de dissertação (Exame de Qualificação) de seu(s) orientado(s), a ser
apreciada pelo Colegiado Delegado. (formulário disponível no site do PGA)

25 setembro

Prazo limite para envio à Secretaria do PGA, pelos ingressos 2013, do projeto de dissertação –
arquivo PDF – para distribuição aos membros da Banca Examinadora de Qualificação.

30 setembro

Encaminhamento, pela Secretaria do PGA, dos projetos de dissertação – mestrandos 2013, aos
membros da Banca Examinadora de Qualificação.

02 dezembro

Envio aos docentes, pela Secretaria do PGA, das fichas para emissão de conceitos – Sem.
2012.2.

11 dezembro

Término do 2º período letivo

Prazo final dos docentes para a entrega dos conceitos, Sem. 2012.2, na Secretaria do
Programa.
As apresentações dos projetos de dissertação (para qualificação) deverão ser realizadas até 11 de dezembro de 2013, cujo
requerimento deverá ser enviado à Coordenação do PGA, com antecedência mínima de 20 dias.
13 dezembro

