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CALENDÁRIO 2021/1 
 

12 a 18 de fevereiro 
 

Solicitação de prorrogação de prazos para qualificação dos 
estudantes ingressos em 2019 

16 a 18 de fevereiro Inscrições para Processo Seletivo de alunos especiais 2021/1 

24 de fevereiro 
 

Publicação do Edital Interno de Seleção de Bolsistas para o 
Mestrado e Doutorado 

28 de fevereiro 
Resultado do processo seletivo de alunos especiais do período 

letivo 2021/1 

25 a 28  de fevereiro Matrícula dos alunos regulares – Turmas  2019 e 2020 

01 a 05 de março Inscrições para Seleção de Bolsistas 

03 a 05 de março 
Matrícula dos aprovados no processo seletivo para alunos 

regulares de 2021/1 

03 a 05 de março 
Matrícula dos aprovados em processo seletivo para alunos 

especiais de 2021/1 

08 de março 
10h – Prazo final para envio do formulário de solicitação de 

bancas de qualificação e defesa 

08 de março 14h - Reunião Ordinária do Colegiado do PPG ECFP 

08 de março Início do Período Letivo 2021/1 

15 de março Resultado da Seleção de Bolsistas 

31 de março 
Último dia para realização de bancas de qualificação dos 

estudantes ingressos em 2019 que não solicitaram prorrogação 
do prazo 

05 de abril 
10h – Prazo final para envio do formulário de solicitação de 

bancas de qualificação e defesa 

05 de abril 14h - Reunião Ordinária do Colegiado do PPG ECFP 

05 a 08 de abril IX Colóquio do PPG ECFP 

03 de maio 
10h – Prazo final para envio do formulário de solicitação de 

bancas de qualificação e defesa 

03 de maio 14h - Reunião Ordinária do Colegiado do PPG ECFP 

07 de junho 
10h – Prazo final para envio do formulário de solicitação de 

bancas de qualificação e defesa 

07 de junho 14h - Reunião Ordinária do Colegiado do PPG ECFP 

05 de julho 
10h – Prazo final para envio do formulário de solicitação de 

bancas de qualificação e defesa 

05 de julho 14h - Reunião Ordinária do Colegiado do PPG ECFP 

31 de julho Término do Período Letivo 2021/1 

 
 


