
CALENDÁRIO PPGEL – ANO LETIVO DE 2020 
 

1º SEMESTRE 

Matrícula para alunos regulares – 17 e 18 de fevereiro 

Homologação de matrículas (professores) – 19, 20 e 21 de fevereiro 

Solicitação de matrícula como participante externo – 17 de fevereiro 

Resultado de seleção de participante externo (professores) – 20 de fevereiro 

Matrícula de participante externo – 21 de fevereiro 

Início das aulas – 02 de março 

Término das aulas – 10 de julho 

Observação: as datas de início e término das disciplinas podem variar de acordo com a necessidade do 

professor, que notificará os alunos previamente 

 

* exame de suficiência ofertado pelo DALEM – 04 de abril | 04 de julho 

 

2º SEMESTRE 
Matrícula para alunos regulares – 03 e 04 de agosto 

Homologação de matrículas (professores) – 05 e 06 de agosto 

Solicitação de matrícula como participante externo – 03 de agosto 

Resultado de seleção de participante externo (professores) – 05 de agosto 

Matrícula de participante externo – 06 de agosto 

Início das aulas – 10 de agosto 

Término das aulas – 17 de dezembro 

Observação: as datas de início e término das disciplinas podem variar de acordo com a necessidade do 

professor, que notificará os alunos previamente 

 

* exame de suficiência ofertado pelo DALEM – 07 de novembro 

* Lançamento de Edital para aluno regular 2021/01 – 31 de julho 

* Inscrições para Processo Seletivo 2021 – de 01 de setembro a 30 de setembro 

* Entrega de projetos e entrevistas do Processo Seletivo 2021 – outubro 

* Prova escrita do Processo Seletivo 2021 – novembro 

 

FERIADOS E RECESSOS (DE ACORDO COM CALENDÁRIO OFICIAL DA UTFPR1) 

 
10/04 (sexta-feira) – Paixão de Cristo 

20/04 (segunda-feira) – Recesso 

21/04 (terça-feira) – Tiradentes 

01/05 (sexta-feira) – Dia do trabalho 

04/05 a 09/05 – Capacitação de professores 

11/06 (quinta-feira) – Corpus Christi 

12/06 (sexta-feira) – Recesso 

07/09 (segunda-feira) – Independência do Brasil 

08/09 (terça-feira) – Padroeira de Curitiba 

12/10 (segunda-feira) – Padroeira do Brasil  

13/10 a 17/10 – Capacitação de professores 

28/10 (quarta-feira) – Dia do servidor público 

02/11 (segunda-feira) – Finados 
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