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CALENDÁRIO  1º SEMESTRE 2021 

EVENTO DATA LOCAL OBSERVAÇÃO 

Data limite para solicitação de Defesa de 

Dissertação – Turma 2019 

31 de janeiro  e-mail: ppgpvba@ufscar.br Entregar exemplar (ver normas no site), comprovante 

de submissão e artigo, e formulário da banca em 

formato digital (“Documentos – Formulários”), ou 

ofício solicitando prorrogação  

Divulgação do Edital de Aluno Especial 08 de fevereiro Site do PPGPVBA  

Matrícula e Inscrição em disciplinas dos 

alunos regulares 

08 a 12 de fevereiro PROPGWEB  OBRIGATÓRIO (inclusive para quem vai defender no 

primeiro semestre) 

Matrícula dos alunos ingressantes 2021 08 a 12 de fevereiro e-mail: ppgpvba@ufscar.br Preencher formulário específico (“Documentos – 

Formulários”) disponível no site 

Inscrição em disciplinas como aluno especial* 17 a 19 de fevereiro e-mail: ppgpvba@ufscar.br *a decisão sobre as vagas será tomada após a matrícula 

dos alunos regulares 

Data limite para entrega do Relatório Anual 

de Atividades - Ingressantes 2020  

01 de março e-mail ppgpvba@ufscar.br Preencher formulário específico disponível no site em 

“Documentos – Formulários” – entregar assinado  

Data limite para entrega do plano de 

atividades do PESCD 

08 de março e-mail ppgpvba@ufscar.br Instruções (“Documentos – Informações acadêmicas”) e 

documentação (“Documentos – Formulários”) no site 

INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 08 de março On-line  

Prova de Proficiência na Língua Inglesa  a definir em março  A data será definida no mês de março pela CPG do 

PPGPVBA  

Entregar Planejamento de disciplinas 

(para alunos ingressantes em 2021) 

19 de abril e-mail ppgpvba@ufscar.br Preencher formulário específico disponível no site em 

“Documentos – Formulários” – entregar assinado - 

Período máximo para cancelamento de 

inscrição em disciplinas 

19 de abril e-mail ppgpvba@ufscar.br Ofício de cancelamento deve ser assinado pelo aluno e 

orientador 

TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO 09 de julho   

Data limite para solicitação de Qualificação – 

Turma 2020 

31 de julho e-mail ppgpvba@ufscar.br Entregar exemplar (ver normas no site) e formulário da 

banca em formato digital (“Documentos – 

Formulários”), ou ofício solicitando prorrogação. 

Entrega do Projeto de Pesquisa 

(para alunos ingressantes em 2021) 

31 de julho e-mail ppgpvba@ufscar.br Ver modelo em (“Documentos – Informações 

acadêmicas”) 

Data limite para entrega do relatório do 

PESCD 

31 de julho e-mail ppgpvba@ufscar.br Instruções (“Documentos – Informações acadêmicas”) e 

documentação (“Documentos – Formulários”) no site 

DIGITAÇÃO DE NOTAS  até 02 de agosto PROPGWEB  

 


