
1º SEMESTRE 2012 

Janeiro Fevereiro Março 

Data/Período Data/Período 02 03 a 08  13 a 17 14 15 20 a 22 27 02 08 12 
01 à 31 - Férias 
docentes, defesas 
de dissertações e 
teses, ofertas de 
disciplinas em 
regime especial, 
desenvolvimento 
de pesquisas. 

01- Férias docentes 
01 à 29 -  Defesas 
de dissertações e 
teses, ofertas de 
disciplinas em 
regime especial, 
desenvolvimento de 
pesquisas. 

Retorno 
das 
atividades 
docentes 
 
 

Solicitação de 
Estágio de 
docência dos 
doutorandos/2010  
 
Lançamento de 
edital de bolsas 
para estágio no 
exterior - PSDE  

1
MATRÍCULA 

ALUNOS 
REGULARES

 

 
 

Reunião 
da 
Comissão 
de Bolsas 

Tese para 
doutorandos
/2008: prazo 
final para 
defesa 
 
Reunião do 
Colegiado 

Recesso 
administrativ
o Feriado: 
Carnaval, 
Quarta-feira 
de Cinzas 

Alunos 
especiais para 
disciplinas do 
1º semestre 
/2012: Início 
período de 
Inscrição 
 
 

Alunos especiais 
para disciplinas 
do 1º 
semestre/2012: 
Término 
Inscrição 
 

Alunos especiais 
para disciplinas 
do 1º 
semestre/2012: 
Resultado da 
seleção 

1º 
Semestre/2012: 
INÍCIO 
 
12 à 16 –Alunos  
especiais 1º 
semestre/2012: 
Matrícula 
 

 

Março Abril 

14 15 16 20 e 21 21 30 05 09 16 30 
2
REUNIÃO 

GERAL COM 
TODOS ALUNOS 
E PROFESSORES 

3
Exame de 

Qualificação para 
doutorandos/2010: 
prazo final para 
solicitação

 

 
 

 

6
Diários de 

Classe das 
disciplinas do 2º 
Semestre/2011: 
prazo final para 
entrega à 
Coordenação  
 

Reunião 
Comissão 
de Bolsas  
 
Reunião 
do 
Colegiado 

4
Seminários I: inscrição para o 1º e 2º 

semestres/2012 para mestrandos 
/doutorandos/2012 e para 
mestrandos/doutorandos/2011;  
4
Seminários II: inscrição para o 1º 

semestre/2012 para mestrandos e doutorandos 
em fase de conclusão de curso .  
5
Inglês I: inscrição, início de curso e 

realização de testes para mestrandos/2012
 
  

Cancelamento 
ou inclusão de 
disciplinas: 
prazo final 
para 
solicitação 

05 - Recesso 
acadêmico e 
administrativo 
06 - Feriado: 
Sexta-feira da 
Paixão 

3
Exame de 

Qualificação para 
mestrandos/2011: 
prazo final para 
solicitação de 
defesa 

Exame de 
Qualificação 
do 
doutorado 
alunos 
ingressantes 
em 2010: 
prazo final 
para defesa 

 Recesso 
acadêmico e 
administrativo  

 

Maio Junho Julho 

01 09 14 18 22 e 23 7 e 8 18 a 22 25 a 29 02 a 06 06 
Feriado: Dia 
do 
Trabalhador 

Exame de 
Qualificação para 
mestrandos /2011: 
prazo final para 
defesa  
 

3
Dissertação para 

mestrandos/2010: 
prazo final para 
solicitação de 
defesa

 
 

 

Prorrogação de 
conclusão de 
curso alunos 
doutorado 
ingressantes em 
2009: prazo 
final para 
solicitação 

Reunião da 
Comissão 
de Bolsas 
 
Reunião do 
Colegiado 
 

Feriado: 
Corpus Christ 
 
Recesso 
acadêmico e 
administrativo 

1
MATRÍCULA ALUNOS REGULARES 

 

 

4
Seminários II: inscrição para o 2º 

semestre/2012 para mestrandos e  
doutorandos em fase de conclusão de 
curso.  
 

7
Período de 

avaliação 
pedagógica 
discente/docent
e das disciplinas 
do 1º 
semestre/2012 

Alunos 
especiais para 
disciplinas do 
2º 
semestre/2011
: inscrições 

1º 
Semestre/2012: 
ENCERRAMENT
O 

 

1 
Anterior a esse período, as matrículas são aceitas na secretaria acadêmica a partir do final do último semestre letivo.  

2 
(Pauta da reunião geral: 1-Descrição do programa; 2-Produção acadêmica; 3-Estrutura; 4-Parcerias, intercâmbios e oportunidades de bolsas externas; 5-Normas gerais; 6-Auto-avaliação “on line”, 7-Avaliação 

pedagógica discente/docente/disciplina, avaliação da CAPES;  8-Pontos fortes e fracos do programa; 9-Avisos importantes sobre Inglês I e II, Seminários I e II, Estágio de docência, Qualificação e Defesas de dissertação 
e tese, Calendário e horário Acadêmico; 10- Apoio do programa para participação em congressos e publicações em periódicos.) 
3
 Defesa de exame de qualificação, dissertação e tese ocorrerá 30 dias após a solicitação, respeitando os limites dos prazos finais respectivos, citados no calendário. 

4 
Inscrição deve ser feita junto a coordenação do PGEAGRI e seguir edital lançado pelos professores responsáveis pelos seminários I e II. 

5
 Inscrição deve ser feita com a professora responsável na sala 47; ressaltando que as datas estão sujeitas a alterações, pois decisão final cabe a escola de inglês credenciada ao PGEAGRI. 

6
 A coordenação irá informar às instâncias superiores a relação de docentes que não entregaram os diários de classes nas datas apontadas. 

7
 A avaliação pedagógica discente/docente das disciplinas é realizada pela coordenação no período indicado; é discutida em colegiado e incluída no relatório da CAPES. 

8
 A auto-avaliação “on line” do programa; é discutida em colegiado e incluída no relatório da CAPES. 

 
Obs: o calendário foi aprovado seguindo os prazos dos requisitos obrigatórios: integralização dos créditos (12 meses para mestrado e 24 para doutorado), seminários I (12 meses para mestrado e 
doutorado) e seminários II (29 meses para mestrado e 47 meses para doutorado), proficiência de língua inglesa (18 meses para mestrado e 24 meses para doutorado), estágio de docência para doutorado 
(30 meses para doutorado), exame de qualificação (15 meses para mestrado e 20 meses para doutorado) e defesa de dissertação ou tese (30 meses para mestrado e 48 para doutorado). 
 
 
 
 
 



2º SEMESTRE 2012 

Julho Agosto 

09 a 27 11 13 17 e 18 26 30 03 08 
Recesso 
Acadêmico; 
Conbea/2012 

Tese para 
doutorandos/2009, 
que NÃO 
solicitaram 
prorrogação: prazo 
final para defesa 

Dissertação para 
mestrandos/2010: 
prazo final para 
defesa 

Reunião da 
Comissão de 
Bolsas 
 
Reunião do 
Colegiado 

Alunos 
especiais para 
disciplinas do 
2º 
semestre/2012: 
resultados da 
seleção 

2º SEMESTRE/2012: 
INÍCIO 
 
Alunos especiais para 
disciplinas do 2º 
semestre/2012: início 
matrícula 

Alunos especiais para 
disciplinas do 2º 
semestre/2012: término 
matrícula 

5 
Inglês II: inscrição, início de curso e realização de 

testes para doutorandos/2012 e doutorandos/2011
 
 

 

Agosto Setembro Outubro Novembro 

17 07 10 18 e 19 20 01 12 15 a 19 22 02 
Cancelamento ou 
inclusão de 
disciplinas: prazo 
final para solicitação 

Feriado: 
Independência do 
Brasil 

6
Diários de Classe 

das disciplinas do 
1º Semestre/2012: 
prazo final para 
entrega à 
Coordenação 

Reunião da 
Comissão de 
Bolsas 
 
Reunião do 
Colegiado 

Exame de 
Qualificação 
para 
doutorandos/20
11: prazo final 
para 
solicitação de 
defesa 

Alunos 
regulares: início 
do período de 
inscrição para 
ingresso em 
2013 de 
mestrandos e 
doutorandos 
 
 

Feriado: 
Padroeira do 
Brasil 

7
Período de avaliação pedagógica 

discente/docente das disciplinas 
do 2º semestre/2012 
 
8
Período de auto-avaliação “on 

line” do Programa 

Exame de 
Qualificação para 
doutorandos/2011
: prazo final para 
defesa 

Feriado: Finados 

 

Novembro Dezembro 

05 14 a 16 20 e 21 30 03 a 18 04 e 05 07 11 19 
Alunos regulares: 
Término do período 
de inscrição para 
ingresso em 2013 
de mestrandos e 
doutorandos 

Feriados: 
- Emancipação Política do 
Município 
- Proclamação da 
República 
- Recesso acadêmico e 
Administrativo 

Reunião 
Comissão de 
Bolsas 
 
Reunião do 
Colegiado 

Inglês I e II:  
Prazo final para 
entrega do 
certificado de 
proficiência 
(mestrandos/2012 e 
doutorandos/2011)  

Defesas de 
dissertações 
e teses  
 

Reunião 
Comissão de 
Bolsas 
 
Reunião do 
Colegiado  
 
 

2º Semestre/2012: 
ENCERRAMENTO 
 
Alunos Regulares: 
Resultado da Seleção 
 

Mestrandos e 
doutorandos que irão 
defender em janeiro ou 
fevereiro/2013: prazo 
final para solicitação de 
defesa  
 

Feriado: 
Emancipação 
Política do Paraná 

 
 
 


