Calendário Acadêmico do PPGCC para o 1o Semestre de 2020
MATRÍCULA:
- Alunos Veteranos de Mestrado e Doutorado (Ocorrerá em quatro etapas)
§

06/01/2020 a 07/02/2020 - Etapa 1 (online pelo site www.propgweb.ufscar.br)

§

10/02/2020 às 14h00min. - Etapa 2 - (Presencial no auditório do DC. Somente para os
alunos que perderem o prazo na etapa 1 - Presencial)

§

11/02/2020 a 13/02/2020 - Etapa 3 (Realizada pelos Orientadores dos alunos que
perderam os prazos das etapas 1 e 2 e que deve feita via contato do orientador com a
secretaria do PPGCC).

§

05/03/2020 a 06/03/2020 - Etapa 4 (Rematrícula de alunos regulares de disciplinas
canceladas e que ocorrerá via manifestação do aluno via formulário no link
<http://www2.dc.ufscar.br/inscricao/index.jsp?form=ppgcc/PedidoTrocaInscricadisciplina>

Lembrete e observações importantes:
* Alunos veteranos e orientadores devem submeter o relatório de atividades semestral no link
<http://ppgcc.dc.ufscar.br/inscricoes/relatorio-semestral-de-atividades> (requer login);
* Alunos que pretendem defender suas dissertações ou teses, ainda que não planejam
realizar nenhuma atividade acadêmica, exceto a banca, deverão, obrigatoriamente, realizar a
rematrícula e em data anterior à data da banca. É aconselhável, inclusive, que a façam no
início do período, pois a secretaria depende da realização da rematrícula do aluno para
inserir os dados da banca no ProPGWeb.
* Candidatura a bolsas para alunos veteranos e ingressantes: Até o fim do período de
matrícula dos candidatos ingressantes no Mestrado (03/03/2020).

- Alunos ingressantes no Mestrado
§

17/02/2020 a 03/03/2020 - Período de matrícula que deverá ser realizada
presencialmente na secretaria do PPGCC/UFSCar, pessoalmente ou por procuração
outorgada especificamente para este fim, de posse de todos os documentos originais
solicitados no edital do processo seletivo do Mestrado.

§

17/02/2020 a 05/03/2020 – Prazo para os alunos ingressantes matriculados efetivarem a
matrícula no sistema ProPGWeb.

o

Procedimentos necessários: antes de comparecer à secretaria do PPGCC é
necessário o preenchimento do formulário de pré-matrícula disponível no site do
PPGCC e no link
<www.dc.ufscar.br/inscricao/index.jsp?form=ppgcc/alunoRegularInscricao>
(neste formulário será necessário que o aluno informe as disciplinas que serão
cursadas no período que devem ser definidas em conjunto com o orientador).

-

Alunos especiais – inscrição sujeita a processo de seleção com base na
disponibilidade de vagas e análise da documentação apresentada.

§

06/01/2020 a 21/02/2020 - Período de inscrições que devem ser realizadas
exclusivamente no formulário específico para a inscrição de aluno especial no link
<www.dc.ufscar.br/inscricao/index.jsp?form=ppgcc/alunoEspecialInscricao>

§

24/02/2020 a 04/03/2020 - Análise das inscrições dos alunos especiais pelos docentes
das disciplinas.

§

06/03/2020 - Divulgação dos alunos especiais aceitos por meio da divulgação das listas
finais das turmas das disciplinas do semestre no site do PPGCC.

§

Observações importantes para candidatos: A secretaria do PPGCC tem autorização para
indeferir inscrições feitas fora do prazo e/ou com dados inconsistentes e/ou faltantes, no
momento que estas forem constatadas, ainda que estas inscrições já tenham sido
aceitas pelos respectivos docentes. Não haverá prazo posterior para correção e/ou
inclusão de novas informações. Todos os dados solicitados no formulário são
importantes, ainda que tecnicamente, não sejam obrigatórios no formulário. O
deferimento da inscrição ocorrerá, de fato, apenas quando o aluno estiver incluído na
lista presença do docente na sala de aula.
PERÍODO ACADÊMICO:
04/03/2020: Divulgação das disciplinas canceladas.
09/03/2020: Início do 1° período letivo de 2020.
09/05/2020: Data máxima para pedido de cancelamento de disciplinas via formulário

no link <http://www2.dc.ufscar.br/inscricao/index.jsp?form=ppgcc/CancelamentoDisciplina>.
17/07/2020: Término do 1° período letivo de 2020, incluindo atividades extracurriculares.
29/06/2020 - Abertura da digitação de notas no sistema ProPGweb.
31/07/2020: Prazo final para digitação de notas no sistema ProPGweb.

Observações Finais
Carnaval e Quarta-Feira de Cinzas – 21/02/2020 a 26/02/2020
Período Letivo (bruto) = 19 semanas
Feriados (máximo) = 3 semanas
Período Letivo (líquido) = 16 semanas
Sobra (cumprir 15 semanas) = 1 semana

