UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO,
ATIVIDADE FÍSICA E PLASTICIDADE FENOTÍPICA

CALENDÁRIO ACADÊMICO PPGNAFPF 2018.2
DATAS

EVENTOS

23/07/2018

Divulgação da oferta de disciplinas para 2018.2 e orientações de matrícula

26/07/2018

Reunião Ordinária do Colegiado

02/08/2018

Data limite para oferta de componentes curriculares no Sig@ Pós

02/08/2018

Data limite para o aluno regular do PPGNAFPF requerer autorização para
cursar disciplina em outros Programas de Pós-graduação da UFPE

03/08/2018

Feriado municipal em Vitória de Santo Antão – Batalha das Tabocas

06 a 10/08/2018

Matrícula on line – alunos regulares (apenas matrícula em disciplinas)

10/08/2018

Data limite para alunos de outros Programas de Pós-graduação da UFPE
solicitarem oferta de vagas para cursar disciplinas no PPGNAFPF

13 e 14/08/2018

Ajustes de oferta de matrícula pela SGP-CAV (alterar número de vagas,
abrir vagas para alunos de outra pós-graduação da UFPE, cancelar/ofertar
componentes, cancelar/abrir turmas)

15/08/2018

Processamento de matrícula pela PROPESQ

16 e 17/08/2018

Verificação/modificação e correção de matrícula por parte dos alunos
regulares que realizaram matrícula em disciplinas no período de 06 a
10/08/2018 (cancelamento de matrícula em componentes curriculares,
matrícula em novos componentes curriculares, troca de turma)

16 e 17/08/2018

Matrícula vínculo (para estudantes que já obtiveram o número de créditos
necessários à conclusão do curso e estão na fase de elaboração da
dissertação ou estudantes que não irão cursar nenhuma das disciplinas
ofertadas no período)
Importante: A não realização da matrícula por parte do aluno (matrícula
em disciplina ou matrícula vinculo) implica abandono de curso e
consequentemente desligamento do estudante.

18 a 31/08/2018

Ajustes gerais de oferta/matrícula pela SGP-CAV (correção das matrículas
dos discentes do Programa de Pós-Graduação, possibilidade de realização
de matrícula on line, matrícula vínculo, trancamento, modificação de
matrícula e outras ações de ajuste)

30/08/2018

Reunião ordinária do Colegiado

03/09/2018

Processamento final de matrícula pela PROPESQ

06/09/2018

Data limite para QUALIFICAÇÃO dos mestrandos ingressantes em 2017.1

07/09/2018

Feriado nacional – Independência do Brasil
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27/09/2018

Reunião ordinária do Colegiado

12/10/2018

Feriado nacional – Dia de Nossa Senhora Aparecida

25/10/2018

Reunião ordinária do Colegiado

28/10/2018

Dia do Servidor Público Federal

02/11/2018

Feriado nacional – Dia de Finados

15/11/2018

Feriado nacional – Proclamação da República

29/11/2018

Reunião ordinária do Colegiado

24/12/2018

Véspera de Natal – ponto facultativo

25/12/2018

Feriado nacional – Natal

31/12/2018

Véspera de Ano Novo – ponto facultativo

01/01/2019

Feriado nacional – Confraternização Universal

15/01/2019

Data limite para PEDIDO DE PRORROGAÇÃO de defesa da dissertação –
mestrandos ingressos em 2017.1

28/01/2019

Data limite para DEPÓSITO das dissertações e apresentação de
PROPOSTA DE BANCA EXAMINADORA para os mestrandos ingressos
em 2017.1 (o depósito deve ser feito na SGP-CAV com antecedência
mínima de 30 dias em relação à data de defesa, visto que a proposta deverá
ser homologada pelo Colegiado do Programa e, em seguida, será aberto
processo para análise e aprovação da Propesq.)

28/02/2019

Data limite para DEFESAS das dissertações dos mestrandos ingressos em
2017.1
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