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Calendário PPGCOM 2020/2021
Ensino Remoto Emergencial
Alteração em inscrição em disciplinas (enviar pedido via
email) - 2020.1

10 a 17 de julho de 2020

Reinício das aulas de modo virtual

03 de agosto de 2020

Divulgação das disciplinas 2020.2

Setembro de 2020

Término das aulas – 2020.1

A partir de 28 de setembro de 2020
(10 encontros, de acordo com data de
início da disciplina)*

Inscrição em disciplinas para 2020.2 (alunos internos e
externos – formulário específico será disponibilizado no
site e deverá ser enviado por email)

09 a 18 de outubro de 2020

Início das aulas – 2020.2

26 de outubro de 2020

Inscrições para seleção de mestrado e doutorado turmas de 2021

De acordo com edital específico

Prazo estendido para defesa dos alunos concluintes e
qualificação das turmas ME19 e DO18

Dezembro de 2020

Recesso acadêmico

21 de dezembro de 2020 a 1 de
janeiro de 2021

Divulgação das disciplinas para 2021.1

Dezembro de 2020 / Janeiro de 2021

Término das aulas – 2020.2

A partir de 11 de janeiro de 2021 (10
encontros, de acordo com data de
início da disciplina)*

Matrícula para alunos novos de Mestrado e Doutorado

De acordo com edital específico

Inscrição em disciplinas para 2021.1 (alunos internos e
externos – formulário específico será disponibilizado no
site e deverá ser enviado por email)

1 a 11 de fevereiro de 2021

Início das aulas – 2021.1

De acordo com calendário UERJ 2021

* a carga horária dos cursos será completada através de estudos dirigidos, orientação de leitura e
interpretação de textos ou de outras atividades curriculares, incluindo atividades sincrônicas ou
assíncronas, tais como gravação de aulas, fornecimento de roteiros de aula escritos, contatos
individualizados por meio escrito ou audiovisual, com avaliação remota ou presencial a posteriori, a
critério do docente responsável, conforme determinado pela PR2 e colegiado.
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