
CALENDÁRIO PPGEM-CT 2020 (RLE-1 e RLE-2 e reuniões do colegiado) 

 

RLE-1 (Regime Letivo Especial 1 - Continuação do quadrimestre letivo 2020-1) 

- Início do RLE-1:  06/07  

- Interrupção devido às férias dos professores: 17/07 a 31/07 

- Término do RLE-1:  04/09 

 - Fechamento dos diários: 11/09 

 

RLE-2 (Regime Letivo Especial 2 - Novo período letivo com todas as disciplinas ofertadas à distância) 

- Início do RLE-2:  14/09 

- Término RLE-2:  04/12  

Outras datas do RLE-2: 

- Definição das disciplinas ofertadas:  até 07/08 

- Publicação das disciplinas no site: até 14/08 

- Requerimento disciplinas pelos alunos: 26 a 28/08 (somente alunos regulares) 

- Confirmação da matrícula em disciplinas pelos orientadores: de 31/08 a 01/09 

- Homologação da matrícula em disciplinas pela coordenação: de 02 a 04/09 

- Data Limite para trancamento/cancelamento de disciplinas: 12/10 

- Fechamento dos diários: 11/12 

 

CALENDÁRIO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO RLE-2 DE NOVOS ALUNOS  

(Editais: "PPGEM-CT 05/2020 - Seleção Mestrado" e "PPGEM-CT 10/2019 - Seleção Doutorado") 

- Período de inscrição: de 06/07 a 06/08/2020  

- Data limite para divulgação das inscrições homologadas*: 14/08/2020 

- Data limite para divulgação da relação de candidatos aprovados: 17/08/2020 

- Data limite para entrega de pedidos de recursos (relacionados ao processo seletivo): 19/08/2020  

- Data limite para divulgação dos resultados dos pedidos de recursos relacionados ao processo seletivo: 21/08/2020 

- Matrícula no curso para os aprovados no processo seletivo (entrega da documentação para efetivação da matrícula): de 18 

a 24/08/2020 

- Requerimento de matrícula em disciplinas para o RLE-2: de 26 a 28/08/2020 

- Início das aulas do período letivo RLE-2: 14/09/2020 

- Término das aulas do período letivo RLE-2: 04/12/2020 

- Fechamento dos diários: 11/12/2020 

 

 

*Inscrição homologada indica a entrega de toda a documentação e não necessariamente a aprovação no processo seletivo. 



 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COLEGIADO DO PPGEM-CT 

ANO/2020 
Datas das reuniões 

ordinárias 

Data limite para 
encaminhamento 

requerimentos/pautas 
Local - Horário 

1a Reunião 14 de fevereiro 07 de fevereiro EK-104 / 10h 

2a Reunião 17 de junho 06 de março Remota /10h 

3a Reunião 07 de agosto 03 de agosto Remota /10h 

4a Reunião 04 de setembro 28 de agosto Remota /10h 

5a Reunião 02 de outubro 25 de setembro Remota /10h 

6a Reunião 06 de novembro 30 de outubro Remota /10h 

7a Reunião 11 de dezembro 04 de dezembro Remota /10h 

 

 

 

 


