CALENDÁRIO ACADÊMICO – MATRÍCULAS
(Mestrado e Doutorado)
1º SEMESTRE 2018

08 a 12 de janeiro

Confirmação de matrícula condicional para alunos ingressantes em Mestrado
e Doutorado em 2018. O requerimento padrão deverá ser entregue na
secretaria do PPGDir.
PROTOCOLO PARA CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA CONDICIONAL
(também disponível em www.ufrgs.br/ppgd/alunos item formulários, “Solicitação de Matrícula
Condicional”)

Até 08 de janeiro

Depósito da Dissertação para alunos de Mestrado – ingresso 2016

Até 05 de fevereiro

- Para alunos Bolsistas de Mestrado e de Doutorado do Programa: Entregar
pessoalmente
relatório
impresso
consubstanciado
das
atividades
desenvolvidas durante o período de detenção da bolsa, nos moldes
estipulados no site do PPGDir, no item “Informações Acadêmicas”,
“Formulários”, “Roteiro para a apresentação do Relatório de Atividades”,
devendo ser registrada a produção intelectual do período ou o documento
indicando a ausência de produção (Formulários CAPES - Produção Intelectual
– arquivo compactado .RAR para download), que deve ser entregue anexo ao
relatório.

12 a 16 de março

- Para alunos do Mestrado e do Doutorado: (1) matrícula em disciplina; (2)
Matrícula em “Pesquisa para Dissertação/Tese” para alunos que já
completaram os créditos, mas que precisam habilitar-se em qualificação ou, se
já habilitados, defender dissertação/Tese, (3) ou que pretendem cursar mais
créditos:

MATRÍCULA 2018/1: deverá ser entregue
requerimento padrão na Secretaria do PPGDir:
PROTOCOLO PARA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA
(também disponível em www.ufrgs.br/ppgd/alunos item formulários, “Solicitação de Matrícula”)

12 a 16 de março

Até 12 de março

Matrícula, somente presencial, para alunos ingressantes no Mestrado e
Doutorado em 2018.
Depósito da Tese para alunos de Doutorado – ingresso 2014 (4 anos)
Depósito da Tese para alunos de Doutorado – ingresso 2015 (aproveitamento
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dos créditos – 3 anos)

A definir

26 de março de
2018

Até 13 de abril
6ª feira

Recepção aos calouros

INÍCIO DO PERÍODO LETIVO DE 2018/1

Último prazo para cancelamento ou inclusão de disciplinas - Alunos do
Mestrado e Doutorado. Deverá ser entregue requerimento padrão na
Secretaria do PPGDir:
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
(também disponível em www.ufrgs.br/ppgd/alunos item formulários)

22 de junho
OBSERVAÇÃO

FIM DO PERÍODO LETIVO DE 2018/1
Alunos ingressantes em Mestrado e Doutorado em 2018.
Data de início: 09/01/2018
Data Final: Mestrado: 09/01/2020
Doutorado: 3 anos - 09/01/2021 (Reg. Interno,
Doutorado: 4 anos – 09/01/2022

art. 22, § 2º);
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