CALENDÁRIO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVO
2020.2
MÊS

DATA

01 a 05

DESCRIÇÃO
Matrícula on-line
Quem realiza: 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;
Importante:
1. Qualquer dificuldade ou impedimento na realização da matrícula deve
ser imediatamente informada, pelo estudante, à secretaria/coordenação de seu
Programa para as providências cabíveis.
2. A não realização/não renovação da matrícula será considerada como abandono de
curso, o que implica na perda do vínculo do estudante com o PPG.

12

A entrega dos requerimentos e planos de ensino para o componente Atividades
Complementares (Atividades Acadêmicas). Os formulários estão disponíveis na
página do Programa e deverá ser encaminhados por e-mail e com assinatura do/a
professor/a responsável. Caso essa entrega não seja feita nesta data a matrícula para o
componente não será confirmada.
Dia de Nossa Senhora Aparecida – feriado nacional

13

INÍCIO DAS AULAS DE 2020.2

Outubro

14 e 15

15
28

30

RE-MATRÍCULA 2020.2
Quem realiza: discentes de mestrado e doutorado que queiram incluir componentes
curriculares não requisitados no período de MATRÍCULA ON-LINE, incluindo os
alunos que já integralizaram os créditos e que, para manterem o vínculo, devem
realizar matrícula em dissertação ou tese;
i.
discentes de mestrado e doutorado retardatários ao período de matrícula online
definido no Item 2 deste calendário;
Importante:
1.
Qualquer dificuldade ou impedimento na realização da matrícula deve
ser imediatamente informada, pelo estudante, à secretaria/coordenação de seu
Programa para as providências cabíveis.
2.
A não realização/não renovação da matrícula será considerada como abandono de
curso, o que implica na perda do vínculo do estudante com o PPG.
A entrega dos requerimentos e planos de ensino para o componente Atividades
Complementares (Atividades Acadêmicas). Os formulários estão disponíveis na
página do Programa e deverá ser encaminhados por e-mail e com assinatura do/a
professor/a responsável. Caso essa entrega não seja feita nesta data a matrícula para o
componente não será confirmada.
Reunião Ordinária do Colegiado (14h00)
Dia do Servidor Público Federal – ponto facultativo
Prazo limite para a entrega dos planos de ensino das disciplinas ofertadas em
2020.2.
Prazo limite para a entrega das Avaliação de Atividade Acadêmica realizadas em
2020.1.
Último dia para entrega dos relatórios de estágio de docência realizados em 2020.1.

Novembro

02
15
19

Dia de Finados – feriado nacional
Dia da Proclamação da República – feriado nacional
Reunião Ordinária do Colegiado (14h00)

Dezembro

08
17
24
25
31

Nossa Senhora Imaculada da Conceição - feriado municipal em Recife
Reunião Ordinária do Colegiado (14h00)
Véspera de Natal
Natal
Véspera de Ano Novo

01

Confraternização Universal / Dia Mundial da Paz

15

Data limite para finalização das atividades remotas 2020.2 do PPGPsi.

21

Reunião Ordinária do Colegiado (14h00)

Janeiro
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