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PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – CALENDÁRIO 2021
____________________________________________________________________________
PROGRAMAS SEMESTRAIS
1º SEMESTRE
Oferta de disciplinas no site do Programa (Coordenação): até 10 de fevereiro
Cadastro das disciplinas (SEGEA/DERAC): até 11 de fevereiro
Requerimento de matrícula nas disciplinas (Aluno): 19 a 22 de fevereiro
Ajuste / confirmação de matrícula nas disciplinas (Orientador): 23 a 24 de fevereiro
Inclusão das disciplinas / homologação das matrículas (Coordenação): 25 a 26 de fevereiro
Início: 01 de março (cancelamento de disciplina é possível até a quarta semana de aula)
Término: 17 de julho
2º SEMESTRE
Oferta de disciplinas no site do Programa (Coordenação): até 09 de julho
Cadastro das disciplinas (SEGEA/DERAC): até 15 de julho
Requerimento de matrícula nas disciplinas (Aluno): 19 a 21 de julho
Ajuste / confirmação de matrícula nas disciplinas (Orientador): 22 a 26 de julho
Inclusão das disciplinas / homologação das matrículas (Coordenação): 27 a 29 de julho
Início: 02 de agosto (cancelamento de disciplina é possível até a quarta semana de aula)
Término: 20 de dezembro
Obs.: Os(as) docentes deverão prever atividades extras para completar a carga horária da disciplina,
quando for necessário.

ATIVIDADES E EVENTOS GERAIS
Definição das Comissões Internas dos Programas e solicitação de Portarias Conjuntas: até 12
de março
Períodos de Planejamento: 07 a 14 de junho; e, 17 a 22 de setembro
Período de Férias Docentes: 27 de maio a 02 de junho; e, 08 a 16 de setembro
Exames de Proficiência em Língua Estrangeira – DALEM (opcional): verificar datas no câmpus.
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INÍCIO DO CURSO EM 2022
Encaminhamento à DIRPPG do Edital de Seleção para análise jurídica: 18 de junho
Publicação do Edital de Seleção na página do Programa: até 06 de agosto
Período de inscrição para seleção (Programas que aplicam prova): 01 a 27 de setembro
Período de inscrição para seleção (Programas que não aplicam prova): 01 de setembro a 05 de
novembro
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Observações:
1. O calendário proposto pela PROPPG para o ano de 2021 é de referência. Os programas que
necessitarem realizar adaptações específicas por conta da pandemia e/ou feriados regionais, devem
aprovar o calendário em seus respectivos colegiados e registrarem as alterações junto a DIRPPG do
câmpus.
2. O Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) segue calendário
diferenciado, definido pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). Informações adicionais
disponíveis em www.profmat.ct.utfpr.edu.br.

