
CALENDÁRIO PPGEL – ANO LETIVO DE 2019 
 

1º SEMESTRE 

Matrícula para alunos regulares – 18 e 19 de fevereiro  

Homologação de matrículas (por parte dos professores) – 20, 21 e 22 de fevereiro  

Solicitação de matrícula como participante externo (para cursar disciplina isolada) – 07 e 08 de março  

Seleção de participante externo (por parte dos professores) – 11 e 12 de março 

Divulgação do resultado de seleção para participante externo – 13 de março 

Matrícula de participante externo (candidatos selecionados) – 14 de março  

Início das aulas – 18 de março 

Término das aulas – 12 de julho 

Exame de suficiência (DALEM) – 06 de abril e 15 de junho 

* aula inaugural – março  

* TECLIS – maio 

 

2º SEMESTRE 

Matrícula para alunos regulares – 08 e 09 de agosto  

Homologação de matrículas (por parte dos professores) – 10, 11 e 12 de agosto  

Solicitação de matrícula como participante externo (para cursar disciplina isolada) – 12 de agosto  

Seleção de participante externo (por parte dos professores) – 13 de agosto 

Divulgação do resultado de seleção para participante externo – 13 de agosto 

Matrícula de participante externo – 15 de agosto  

Início das aulas – 19 de agosto 

Processo seletivo regular (para entrada de nova turma em março de 2020) – setembro a novembro 

Término das aulas – 20 de dezembro 

Exame de suficiência (DALEM) – 24 de agosto 

Mostra de Pesquisa na Pós-Graduação (MOPP): 26 e 30 de agosto 

 

 

 

 



Feriados e recessos: 

19 de abril (sexta): Paixão de Cristo 

01 de maio (quarta): Dia do trabalho 

13 a 17 de maio (segunda à sexta): planejamento acadêmico (recesso para alunos) 

20 de junho (quinta): Corpus Christi 

21 de junho (sexta): recesso 

 

07 a 11 de outubro (segunda à sexta): planejamento acadêmico (recesso para alunos) 

28 de outubro (segunda): Dia do servidor público 

15 de novembro (sexta): Proclamação da República 

 

 


