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MAIO 
13 – Início das aulas 1°/2013 
16 – Prazo final para discentes entregarem o Relatório Semestral 
2°/2012 
17 – Reunião de Colegiado do PPGEO (definição da Comissão de Seleção de 
ingresso – Turma 2014) 
20 – Reunião da Comissão de Bolsas (avaliação dos Relatórios Semestrais e 
classificação dos candidatos às bolsas distribuídas no 1°/2013)
30 – Feriado  
31 - Recesso 
 
JUNHO 
04 – Prazo máximo para eleição dos representantes discentes para o ano 
2013 
07 – Reunião de Colegiado do PPGEO (início de discussões sobre Processo 
Seletivo de Ingresso – Turma 2014) 
13 – Feriado Municipal 
14 – Recesso 
21– Reunião de Colegiado do PPGEO 
24/06 a 12/07 - Período para solicitação de credenciamento de 
a partir do 2°/2013 
28 – TURMA 2012: prazo máximo para agendamento do Exame de Qualificação 
(ou mínimo 30 dias antes da data agendada) 
 
JULHO 
19 – Reunião de Colegiado do PPGEO 
31 – TURMA 2012: prazo máximo para realização do Exame de Qual
 
 
AGOSTO 
01 – Prazo para parecer da Comissão de Avaliação Docente sobre solicitações de 
credenciamento para o 2°/2013 
09 – Reunião de Colegiado do PPGEO (avaliação de solicitações de 
credenciamento para o 2°/2013) 
23 – Reunião de Colegiado do PPGEO (definição de oferta de disciplinas para o 
2°/2013; aprovação do Edital do Processo Seletivo para ingresso)
 
SETEMBRO 
03 – Previsão publicação Edital do Processo Seletivo para ingresso no Programa 
de Pós-Graduação em Geografia (Mestrado Acadêmico) – Turma 2014
05 – Último dia de aulas 1°/2013 
13 – Divulgação do horário de aulas 2°/2013 
16-26 – Período de matricula aluno regular e disciplina isolada 2°/2013
30 – TURMA 2011: prazo máximo para agendamento da Defesa de Dissertação 
(ou mínimo 30 dias antes da data agendada) 
 
OUTUBRO 
04 – Prazo máximo lançamento de notas do 2° semestre 2012
07 – Início das aulas 2°/2013 
10 – Prazo final para discentes entregarem o Relatório Semestral referente ao 
1°/2013 
11 – Reunião de Colegiado do PPGEO 
14 – Reunião da Comissão de Bolsas (avaliação dos Relatórios Semestrais e 
classificação dos candidatos às bolsas distribuídas no 2°/2013)
25 – Reunião de Colegiado do PPGEO 
28 – Feriado – Funcionário Público 
31 – TURMA 2011: prazo máximo para realização da Defesa de Disse
contando a prorrogação) 
 
NOVEMBRO 
08 – Reunião de Colegiado do PPGEO (orçamento 2014) 
15 – Feriado 
18/11 a 06/12 - Período para solicitação de credenciamento de docente no PPGEO 
a partir do 1°/2014 
22 – TURMA 2012: Prazo máximo para solicitação da prorrogação de prazo para 
Defesa de Dissertação 
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CALENDÁRIO 2013 

razo final para discentes entregarem o Relatório Semestral referente ao 

(definição da Comissão de Seleção de 

Reunião da Comissão de Bolsas (avaliação dos Relatórios Semestrais e 
classificação dos candidatos às bolsas distribuídas no 1°/2013) 

razo máximo para eleição dos representantes discentes para o ano letivo de 

(início de discussões sobre Processo 

eríodo para solicitação de credenciamento de docente no PPGEO 

TURMA 2012: prazo máximo para agendamento do Exame de Qualificação 

TURMA 2012: prazo máximo para realização do Exame de Qualificação  

Prazo para parecer da Comissão de Avaliação Docente sobre solicitações de 

(avaliação de solicitações de 

(definição de oferta de disciplinas para o 
2°/2013; aprovação do Edital do Processo Seletivo para ingresso) 

ngresso no Programa 
Turma 2014 

eríodo de matricula aluno regular e disciplina isolada 2°/2013 
TURMA 2011: prazo máximo para agendamento da Defesa de Dissertação 

razo máximo lançamento de notas do 2° semestre 2012 

razo final para discentes entregarem o Relatório Semestral referente ao 

Comissão de Bolsas (avaliação dos Relatórios Semestrais e 
classificação dos candidatos às bolsas distribuídas no 2°/2013) 

TURMA 2011: prazo máximo para realização da Defesa de Dissertação (já 

eríodo para solicitação de credenciamento de docente no PPGEO 

da prorrogação de prazo para 

29 – Reunião de Colegiado do PPGEO 
Seletivo para Ingresso no PPGEO – Turma 2014
Turma 2014; avaliação solicitações de prorrogação de praz
2012) 
 
DEZEMBRO  
05 – Previsão divulgação resultado Processo Seletivo para Ingresso no Programa 
de Pós-Graduação em Geografia (Mestrado Acadêmico) 
13 – Reunião entre aprovados no Processo Seletivo e professores do PPGEO
21-31 – Recesso  
 
JANEIRO 2014 
01-05 – Recesso 
10 – Reunião de Colegiado do PPGEO 
16 – Prazo para parecer da Comissão de Avaliação Docente sobre solicitações de 
credenciamento para o 1°/2014 
17 – TURMA 2013: Prazo máximo para solicitação 
Exame de Qualificação 
24 – Reunião de Colegiado do PPGEO 
1°/2014; avaliação de solicitações de credenciamento para o 1°/2014
do orçamento de 2014; avaliação solicitações de 
de Qualificação – Turma 2013) 
28 - TURMA 2012: prazo máximo para agendamento da Defesa de Dissertação (ou 
mínimo 30 dias antes da data agendada)
31 – TURMA 2013: prazo máximo para eleição do representante discente para o 
ano letivo de 2014 
 
FEVEREIRO 2014 
07 – Divulgação horário de aulas 1°/2014
12 – Último dia de aulas 2°/2013 
24/02 – 13/03 – Período de matricula aluno regular e disciplina isolada 1°/2014
28 - TURMA 2012: Prazo máximo para realização da Defesa de Dissertação
regular) 
 
MARÇO 2014 
03-07 – Recesso - Carnaval 
21 – Prazo máximo lançamento de notas do 1° semestre 2013
24 – Início das aulas 1°/2014  
27 – Prazo final para discentes entregarem o Relatório Semestral referente ao 
2°/2013 
28 – Reunião de Colegiado do PPGEO 
28 –TURMA 2014: prazo máximo para eleição do representante discente para o 
ano letivo de 2014 
31 – Reunião da Comissão de Bolsas (avaliação dos Relatórios Semestrais e 
classificação dos candidatos às bolsas distribuídas no 1°/2014)
 
ABRIL 2014 
11 – Reunião de Colegiado do PPGEO 
25 – Reunião de Colegiado do PPGEO 
30 - TURMA 2013: Prazo máximo para agendamento do Exame de Qualificação 
(ou mínimo 30 dias antes da data agendada)
 
MAIO 2014 
30 - TURMA 2013: Prazo máximo para realização do Exame de 
regular) 
 
NOVEMBRO 2014 
21 – TURMA 2013: Prazo máximo para solicitação de prorrogação de prazo para 
Defesa de Dissertação 
 
MARÇO 2015 
31 – TURMA 2013: Prazo máximo para agendamento da Defesa de Dissertação 
(ou mínimo 30 dias antes da data agendada)
 
ABRIL 2015 
30 – TURMA 2013: Prazo máximo para realização da Defesa de Dissertação
(prazo regular)
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 (homologação do resultado do Processo 
Turma 2014; indicação de orientadores da 

; avaliação solicitações de prorrogação de prazo para Defesa – Turma 

Processo Seletivo para Ingresso no Programa 
Graduação em Geografia (Mestrado Acadêmico) – Turma 2014 

aprovados no Processo Seletivo e professores do PPGEO 

 (orçamento 2014) 
Prazo para parecer da Comissão de Avaliação Docente sobre solicitações de 

TURMA 2013: Prazo máximo para solicitação de prorrogação de prazo para 

 (definição de oferta de disciplinas para o 
avaliação de solicitações de credenciamento para o 1°/2014; aprovação 

; avaliação solicitações de prorrogação de prazo para Exame 

TURMA 2012: prazo máximo para agendamento da Defesa de Dissertação (ou 
mínimo 30 dias antes da data agendada) 

TURMA 2013: prazo máximo para eleição do representante discente para o 

ivulgação horário de aulas 1°/2014 

eríodo de matricula aluno regular e disciplina isolada 1°/2014 
razo máximo para realização da Defesa de Dissertação (prazo 

razo máximo lançamento de notas do 1° semestre 2013 

razo final para discentes entregarem o Relatório Semestral referente ao 

  
TURMA 2014: prazo máximo para eleição do representante discente para o 

Reunião da Comissão de Bolsas (avaliação dos Relatórios Semestrais e 
classificação dos candidatos às bolsas distribuídas no 1°/2014) 

 
 

razo máximo para agendamento do Exame de Qualificação 
(ou mínimo 30 dias antes da data agendada) 

razo máximo para realização do Exame de Qualificação (prazo 

TURMA 2013: Prazo máximo para solicitação de prorrogação de prazo para 

razo máximo para agendamento da Defesa de Dissertação 
data agendada) 

razo máximo para realização da Defesa de Dissertação 


