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CALENDÁRIO 2021/1
• Matrículas online (link no e-mail) Doutorado: 08 a 12/03/2021
• Matrículas online (link no e-mail) Mestrado: 08 a 12/03/2021

INÍCIO DO SEMESTRE - 15/03/2021
TÉRMINO DO SEMESTRE – 30/06/2021
Calouros: matrícula de 08 a 12/03/2021- Observação: os calouros terão até dia
31/03/2021 para entregar toda a documentação necessária para efetivação da
matrícula (podemos fazer um agendamento escalonado para evitar aglomerações)

INICIO
Segunda
15/03/2021

Terça 16/06/2021

Orientação de
AULA
trabalho de
Manh
INAUGURAL
DISSERTAÇÃO I
ã
COM TODOS OS (Somente Mestrado)
8H
ALUNOS E
PROFESSORES
DO PROGRAMA

Tarde
14H

Quarta
17/03/2021

Quinta 18/03/2021 Sexta 19/03/2021

Ecologia
(Mestrado e
Doutorado)

Seminário de
Ciências da Terra
doutorado I
(Mestrado e
Somente doutorado Doutorado)
Professores
Professoras
Profa.Liliana
Lucas e Fernando
Adriana Malvasio Prof.Marcio
e Elineide

Orientação de
Metodologia de
trabalho de TESE I Pesquisa
(Somente Doutorado) Interdisciplinar
(Somente
Mestrado)
Professoras
Kellen e Kelly

Cultura, Sociedade
e Meio Ambiente
(Mestrado e
Doutorado)
Professores
Odair, Marina e
Heber

ATENÇÃO AOS PRAZOS
Turma mestrado 2019

Prazo para entrega do formulário de defesa
Defesa da dissertação

Até 21/02/2021
Até 31/03/2021

Turma doutorado 2017

Prazo para entrega do formulário de defesa
Defesa da tese

Até 21/02/2021
Até 31/03/2021

Turma doutorado 2020

Entrega do esboço projeto de tese NA MATRICULA

De 08 a 12/03/2020

Prazo final para entrega do projeto de tese

ATÉ 12/05/2021

Prazo final para realização da defesa do projeto de tese

ATÉ 12/06/2021

ATENÇÃO AOS PRAZOS / SEGUNDO SEMESTRE
Turma doutorado 2019

Entrega da qualificação
Prazo final para realização da qualificação

Turma mestrado 2021

Entrega do projeto de dissertação

Defesa do projeto de dissertação

Matricula do sexto
período (AGOSTO 2021)
60 dias após a matrícula
Matricula do sexto
período (AGOSTO 2021)
Até 30 dias após a
matrícula

• A Turma de Doutorado 2020 deverá anexar no formulário eletrônico de matrícula, no ato da matricula
(2021/1), 01 (uma) via do projeto em PDF. O formulário para agendamento de defesa deverá ser entregue na
coordenação, com no mínimo de 20 dias antes da realização da mesma. Tanto o projeto, quanto o formulário
deverão constar a assinatura do orientador. As demais vias deverão ser entregues pelo aluno, diretamente aos
membros da banca. Lembrando que a defesa é em sessão pública e a banca é composta por 3 membros com
título de doutor, sendo um dos membros o professor orientador que preside a banca.
• A Turma de Doutorado 2019 deverá anexar no formulário eletrônico de matricula do sexto período (2021/2),
01 (uma) via do relatório de qualificação em PDF. O formulário para agendamento de defesa deverá ser
entregue na coordenação, com no mínimo de 20 dias antes da realização da mesma. Tanto o relatório, quanto
o formulário deverão constar a assinatura do orientador. As demais vias deverão ser entregues pelo aluno,
diretamente aos membros da banca. Lembrando que o exame de qualificação é em sessão fechada e a banca
deverá ser composta por 5 membros com título de doutor, sendo um dos membros o professor orientador que
preside a banca.

