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Calendário de atividades do PPGCom em 2019 

Inscrição em disciplinas para o 1º semestre (alunos 
internos e externos) 

28 de janeiro a 14 de fevereiro 

Início das aulas do 1º semestre 11 de março 

Capes Sucupira Novembro 2018/Fevereiro 2019 

Início do período para as qualificações de Mestrado 
(turma 2018) e Doutorado (turma de 2017) 

01 de abril 

Divulgação das disciplinas para o segundo semestre Junho 

Término das aulas do primeiro semestre A partir de 17 de junho (de 
acordo com data de início da 

disciplina) 

Inscrições para seleção de mestrado e doutorado De acordo com os respectivos 
editais 

Inscrição em disciplinas para o 2º semestre (alunos 
internos e externos) 

08 a 19 de julho 

Início das aulas do 2º semestre 05 de agosto 

Término do período de qualificações de Mestrado 
(turma 2018) e Doutorado (turma 2017) 

31 de agosto 

Seleção de mestrado e doutorado 2020 Setembro a Dezembro 

Divulgação das disciplinas para 2019.1 Novembro 

Término das aulas do segundo semestre A partir de 11 de novembro (de 
acordo com data de início da 

disciplina) 

Matrícula para alunos novos de Mestrado e 
Doutorado 

De acordo com os respectivos 
editais 

Recesso da pós-graduação 23 de dezembro de 2019 a 03 
de janeiro de 2020 

 
OBS: Os alunos só poderão efetuar inscrição nas disciplinas do curso até a 2ª. semana 
após o início das aulas do professor; A inserção das produções discentes na plataforma 
Sucupira é feita pelos representantes bolsistas de cada turma. 


