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Calendário de Atividades do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas

  2021

    *A data limite para protocolo do relatório anual de atividades, será quando o discente completar ano, após a data da sua primeira matrícula no PPGCF.

FEVEREIRO

01 - Prazo para lançamento de notas e frequência de 2020/2 
03 - Prazo para lançamento de oferta de disciplina 2021/1 
03 – Fechamento do período 2020/2 - DRGCA/PRPPG 
05 -  Reunião do Colegiado
08 a 18/02 - Período de renovação de matrícula de discentes 
20 a 23/02 - Período de Adequação de matrícula pelo orientador
24 e 25/02- Período de Adequação/homologação de matrícula pelo Coordenador
19 – Reunião do Colegiado
26 - Data limite para realização do exame de qualificação mestrado turma 2019/02 (quando o prazo não foi prorrogado)
26 –  Data limite para defesa de dissertação/Tese Turmas 2019/01-M e 2017/1-D (quando o prazo não foi prorrogado)

MARÇO

05 – Reunião do Colegiado
02 a 06 - Processo Seletivo para ingresso no 1º semestre de 2021.
11 e 12 - Matrícula dos candidatos aprovados e entrega do Plano de Estudos
11 e 12 – Inscrições em disciplinas para alunos não regulares
15 – Início das atividades didáticas do primeiro semestre 2021
26 – Reunião do colegiado

ABRIL

09 – Reunião do colegiado
10 – Prazo final para entrega de relatório de Estágio Docente referente ao 2º semestre de 2020
16 - Reunião dos discentes ingressantes com a coordenação
23 - Reunião do colegiado
30 - Prazo máximo para pedido de cancelamento de matrícula em disciplina

MAIO 07 - Prazo máximo para protocolo do projeto Mestrado/Doutorado para a turma 2021/01
05  – Inscrição estágio docente
07 – Reunião do colegiado
21 – Reunião do colegiado

JUNHO 04 - Reunião do colegiado
18 – Reunião do colegiado

   


