UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS

CALENDÁRIO ACADÊMICO – 2016
MATRÍCULA PRIMEIRO SEMESTRE
04 dezembro a 04
fevereiro

Matrícula para o 1º semestre - alunos veteranos (www.capg.ufsc.br)

22 fevereiro a 07 março

Matrícula para 1º semestre - alunos novos (secretaria do programa)

22 fevereiro a 07 março

Matrícula em disciplina isolada - 1º semestre (secretaria do programa)
1º Semestre Letivo – 14 de março a 25 de junho

14 março

Início do 1º período letivo

14 março

Apresentação dos alunos novos – 16h30min (Auditório)
Data final para entrega dos projetos de tese (doutorandos ingressos em
2015).

Até 31 março
14 abril

Data final para requerer ajustes de matrícula (inclusão/exclusão disciplinas/
trancamento de matrícula, etc)

25 junho

Término do 1º período letivo

26 junho a 07 agosto

Período para atividades de pesquisa e laboratoriais

30 junho

Data final para os docentes entregar os conceitos na secretaria do programa
MATRÍCULA SEGUNDO SEMESTRE

20 a 23 junho

Matrícula para 2º semestre - alunos regulares (www.capg.ufsc.br)

01 a 04 agosto

Matrícula em disciplina isolada - 2º semestre (secretaria do programa)

08 agosto

2º Semestre Letivo – 08 de agosto a 19 de novembro
Início do 2° período letivo

Até 31 agosto

Data final para qualificação dos projetos de tese (doutorandos ingressos
em 2014). As propostas de banca devem ser entregues na coordenadoria
com antecedência mínima de 30 dias. (formulário no site do programa)

Até 31 agosto

Data final para entrega dos projetos de dissertação (mestrandos
ingressos em 2016).

08 setembro

Data final para requerer ajustes de matrícula (inclusão/exclusão disciplinas/
trancamento de matrícula, etc)

01 a 31 outubro

Período para inscrição de candidatos no programa, para ingresso em 2017.

14 novembro a 14 janeiro Matrícula para 1º semestre 2017 - alunos regulares (www.capg.ufsc.br)
19 novembro
Término do 2º período letivo
30 novembro
Data final para os docentes entregar os conceitos na secretaria do programa
Aprovado em reunião do Colegiado do Programa realizada dia 09 de dezembro de 2015
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