
CRONOGRAMA DE PRAZOS PARA REALIZAÇÃO DE QUALIFICAÇÕES DE DEFESA DE TRABALHO FINAL – MESTRADO E DOUTORADO – PPGFil 
 

21/09/2021 

Cronograma  Nível/ Turma 

Atividade Mestrado M2020 M2021 Doutorado D2018 D2019 D2020 D2021 

Protocolar 
Requerimento de 
Qualificação 

O discente deve requerer o 
Exame de Qualificação até o 
primeiro dia letivo do quarto 
semestre, protocolizando o 
requerimento de 
solicitação dirigido à Secretaria 
do PPGFil, assinado por ele 
e pelo orientador 

Dia 
18/03/2022 
encerra o 3º 
Semestre, 
data limite 
até o 1º dia 

do 4º 
Semestre 

Até o 1º dia 
do 4º 

Semestre da 
Turma 

O discente deve requerer o 
Exame de Qualificação até 45 
dias antes do último dia 
letivo do sexto semestre, 
protocolizando o requerimento 
de 
solicitação dirigido à Secretaria 
do PPGFil, assinado por ele 
e pelo orientador  

----- Até o dia 
02/02/2022 

 

Até 45 dias 
antes do 

último dia do 
6º Semestre 

da Turma 

Até 45 dias 
antes do 

último dia do 
6º Semestre 

da Turma 

Realizar a Qualificação O Exame de Qualificação deve 
ser realizado, no 
máximo, até 45 dias após a 
data de seu requerimento 

Até 45 dias 
após a data 

do 
requerimento 

Até 45 dias 
após a data 

do 
requerimento 

O Exame de Qualificação deve 
ser realizado, no 
máximo, até 45 dias após a 
data de seu requerimento 

------ Até o dia 
18/03/2022 

Até 45 dias 
após a data 

do 
requerimento 

Até 45 dias 
após a data 

do 
requerimento 

 

Protocolar 
Requerimento de 
Defesa Final 

A Defesa da Dissertação, deve 
ser requerida pelo candidato 
ao coordenador do 
PPGFil até, no máximo, trinta 
dias antes do término do 
prazo 
de conclusão permitido, 
incluído o período de 
prorrogação 
autorizado pelo Colegiado do 
PPGFil. 

Até o dia 
03/08/2022 

Até o dia 
18/07/2023 

A Defesa da Tese, deve ser 
requerida pelo candidato ao 
coordenador do 
PPGFil até, no máximo, trinta 
dias antes do término do 
prazo 
de conclusão permitido, 
incluído o período de 
prorrogação 
autorizado pelo Colegiado do 
PPGFil. 

Até o dia 
03/08/2022 

Até o dia 
19/07/2023 

Até o dia 
03/08/2024 

Até o dia 
18/07/2025 

Realizar a Defesa Final O mesmo da data limite de 
conclusão 

01/09/2022 16/08/2023 O mesmo da data limite de 
conclusão 

01/09/2022 17/08/2023 01/09/2024 16/08/2025 

 

 


