PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
EDUCAÇÃO DA UFPE
Mestrado e Doutorado

Calendário Acadêmico PPGE 2020.1
01/01/2020

qua

15/01/2020

qua

15/01/2020

qua

31/01/2020

sex

31/01/2020

sex

31/01/2020

sex

31/01/2020
31/01/2020

sex
sex

03/02/2020

10 a 13/02/20

14 a 17/02/20
17/02/2020
17 a 19/02/20
20/02/2020

20/02/2020

Confraternização Universal - Feriado Nacional
PRAZO LIMITE para PEDIDO DE PRORROGAÇÃO para depósito e defesa
de dissertação dos mestrandos da TURMA 36 (ingressos em 2018)
PRAZO LIMITE para PEDIDO DE PRORROGAÇÃO para depósito e defesa
de tese dos doutorandos da TURMA 15 (ingressos em 2016)
PRAZO LIMITE para DEPÓSITO das dissertações e ENCAMINHAMENTO
DE BANCA para defesa de dissertações dos mestrandos da TURMA 36
(ingressos em 2018) - o depósito deve atender, no mínimo, 30 dias de
antecedência da defesa
PRAZO LIMITE para DEPÓSITO das teses e ENCAMINHAMENTO DE
BANCA para defesa de tese dos doutorandos da TURMA 15 (ingressos em
2016) - o depósito deve atender, no mínimo, 30 dias de antecedência da defesa
PRAZO LIMITE para DEPÓSITO das teses e ENCAMINHAMENTO DE
BANCA para defesas prorrogadas das teses dos doutorandos da TURMA 14
(ingressos em 2015) - o depósito deve atender, no mínimo, 30 dias de
antecência da defesa
Divulgação dos procedimentos para matrícula 2020.1 - aluno regular, alunos de
outros programas e candidato à disciplina isolada
SIGAA - Início da oferta de componentes curriculares (atividade de secretaria)

Divulgação das instruções internas do PPGE para submisão ao Edital do
Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 2020
seg
Preenchimento de formulário eletrônico e envio eletrônico de documentação
para matrícula pelos alunos de Mestrado e Doutorado INGRESSANTES em
seg a qui 2020 (ver manual de matrícula)
Preenchimento de formulário eletrônico e envio eletrônico de avaliação
semestral do orientador pelos discentes VETERANOS de Mestrado e
sex a seg Doutorado (ver manual de matrícula)
Reunião de Orientação de Matrícula para alunos de Mestrado e Doutorado
ingressantes em 2020, às 14h30
seg
seg a qua Inscrição para disciplina isolada 2020.1
qui

Conferência inscritos disciplina isolada (atividade de secretaria)

qui

Prazo limite para envio dos formulários e Planos de Estudos (Atividades
Programadas e Estudos Individualizados a serem cursados em 2020.1),
devidamente aprovados (ver instruções no manual de matrícula)

Prazo limite para envio do formulário de autorização para cursar a disciplina
Estágio de Docência em 2020.1 (ver instruções no manual de matrícula)
Prazo limite para entrega do formulário de autorização para cursar disciplina
em outro programa (ver instruções no manual de matrícula)
Disponibilização envelopes alunos especiais para avaliação pelos professores
(atividade de secretaria)
Carnaval – ponto facultativo
Carnaval – ponto facultativo
Quarta-Feira de Cinzas – ponto facultativo
PRAZO LIMITE para DEFESAS das dissertações dos mestrandos da TURMA
36 (ingressos em 2018)
PRAZO LIMITE para DEFESA das teses dos doutorandos da TURMA 15
(ingressos em 2016)
PRAZO LIMITE para DEFESAS PRORROGADAS das teses dos doutorandos
da TURMA 14 (ingressos em 2015)

20/02/2020

qui

20/02/2020

qui

21/02/2020
24/02/2020
25/02/2020
26/02/2020

sex
seg
ter
qua

28/02/2020

sex

28/02/2020

sex

28/02/2020
28/02/2020

sex
sex

SIGAA - Fim da oferta de componentes curriculares (atividade de secretaria)

seg

Matrícula on-line 2020.1 (SIGAA - discentes de mestrado e doutorado,
novatos e veteranos, incluindo os alunos que já integralizaram os créditos e
que, para manterem o vínculo, devem realizar matrícula em dissertação ou tese

seg

SIGAA - Inicio do período de processamento e análise de matrícula on-line
(atividade de secretaria)

02 a 05/03/20
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
06/03/2020
09/03/2020

seg
seg
sex
seg

10/03/2020
10/03/2020

ter
ter

10/03/2020

ter

Entrega resultado disciplina isolada pelos professores à secretaria (atividade
docente)
Reunião Ordinária do Colegiado (14h00)

Data Magna – Revolução Pernambucana de 1817 – feriado estadual
Reunião dos Núcleos (14h00)
SIGAA - Fim do período de processamento e análise de matrícula on-line
(atividade de secretaria)
Divulgação das vagas para disciplina isolada (atividade de secretaria)
Divulgação do resultado da seleção de estudantes para disciplina isolada
(atividade de secretaria)

RE-MATRÍCULA on-line - SIGAA - inclusão de componentes curriculares não
requisitados no período de matrícula on-line; matrícula dos retardatários em
disciplinas ou dissertação/tese (para discentes que já integralizaram os créditos
11 a 13/03/2020 qua a sex manterem o vínculo)

Matrícula on-line - SIGAA - Aprovados para disciplinas isoladas (ver
11 a 12/03/2020 qua a sex instruções na página)
11/03/2020

qua

13/03/2020

sex

16/03/2020
16/03/2020

seg
seg

Início do processamento e Análise de RE-MATRÍCULA (atividade de
secretaria)
Prazo limite para solicitação de trancamento de semestre (ver instruções no
manual de matrícula)
PRAZO LIMITE para DEPÓSITO dos PROJETOS de pesquisa e
ENCAMINHAMENTO DE BANCA para exame de qualificação dos
mestrandos da TURMA 37 (ingressos em 2019)
INÍCIO DAS AULAS DE 2020.1

16/03/2020

seg

Fim do processamento e Análise de RE-MATRÍCULA (atividade de secretaria)

16/03/2020
23/03/2020
30/03/2020

seg
seg
seg

03/04/2020
06/04/2020

sex
seg

08/04/2020
09/04/2020
10/04/2020
13/04/2020
20/04/2020
21/04/2020
27/04/2020

qua
qui
sex
seg
seg
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seg

30/04/2020
01/05/2020
04/05/2020
11/05/2020
18/05/2020
25/05/2020
01/06/2020
08/06/2020
11/06/2020
15/06/2020
22/06/2020
24/06/2020
29/06/2020
06/07/2020
10/07/2020
16/07/2020

qui
sex
seg
seg
seg
seg
seg
seg
qui
seg
seg
qua
seg
seg
sex
qui

17/08/2020

seg

31/08/2020
07/09/2020

seg
seg

01/10/2020

qui

Reunião das Comissões (14h00)
Reunião Ordinária do Colegiado (14h00)

Reunião dos Núcleos (14h00)
Divulgação do Edital para Seleção de bolsista de Estágio Pós-Doutoral 2020
(atividade de secrataria)
Reunião das Comissões (14h00)
Divulgação das instruções internas do PPGE para submisão ao Edital do
Prêmio Capes de Tese 2020
Quinta-feira Santa – ponto facultativo
Paixão de Cristo – feriado nacional
Reunião Ordinária do Colegiado (14h00)

Reunião dos Núcleos (14h00)
Tiradentes - feriado nacional
Reunião das Comissões (14h00)
ÚLTIMO DIA para a QUALIFICAÇÃO dos MESTRANDOS da TURMA 37
(ingressos em 2019)
Dia Mundial do Trabalho - feriado nacional
Reunião Ordinária do Colegiado (14h00)

Reunião dos Núcleos (14h00)
Reunião das Comissões (14h00)
Reunião Ordinária do Colegiado (14h00)

Reunião dos Núcleos (14h00)
Reunião das Comissões (14h00)
Corpus Christi – ponto facultativo
Reunião Ordinária do Colegiado (14h00)

Reunião dos Núcleos (14h00)
São João – feriado estadual
Reunião das Comissões (14h00)
Reunião Ordinária do Colegiado (14h00)

ÚLTIMO DIA DE AULAS 2020.1
Dia de Nossa Senhora do Carmo – feriado municipal em Recife
ÚLTIMO DIA para DEPÓSITO dos PROJETOS de pesquisa e
ENCAMINHAMENTO DE BANCA para exame de qualificação dos
doutorandos da TURMA 17 (ingressos em 2018)
PRAZO LIMITE para DEFESAS PRORROGADAS das dissertações dos
mestrandos da TURMA 36 (ingressos em 2018)
Independência do Brasil – feriado nacional
ÚLTIMO DIA para a QUALIFICAÇÃO dos DOUTORANDOS da TURMA
17 (ingressos em 2018)

inicio graduação (02/03/20)

