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CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO   1º Semestre/2021. 
 
 
 

Atividades Data Local/Procedimento 

Último dia para digitar os conceitos e frequências no PROPGWEB das 
disciplinas ofertadas no 2o semestre de 2020 

29/01/2021 Propgweb/ docentes 

Último dia para solicitação de defesa de dissertação e, ou pedido de 
prorrogação de prazo de até três meses para a defesa- turma 2019 

05/02/2021  

Último dia para a defesa de dissertação – turma 2019 

*sem prorrogação/ #com prorrogação 

*26/02/2021 

#31/05/2021 

 

Lançamento do Edital para aluno especial do 1º semestre/2021 08/02/2021 
Página do PPGADR. As disciplinas estão disponíveis em 
calendário acadêmico. 

Prazo para manifestação de interesse na vaga, pelos novos alunos 19/02/2021 Enviar e-mail para ppgadr@ufscar.br 

Matrícula de alunos regulares (anteriores à 2021) 18 e 19/02/2021 
On-line – propgweb e enviar e-mail para orientador liberar as 
matrículas no propgweb 

Período de inscrição de alunos especiais para o 1º semestre/2021 18 e 19/02/2021 

Enviar no e-mail ppgadr@ufscar.br o formulário de inscrição 
(disponível na página do PPGADR em processo seletivo- 
aluno especial) e copia dos documentos solicitados no edital 
para aluno especial 2021 

Matrícula de novos alunos (2021), on line.  22/02/2021 Enviar no e-mail ppgadr@ufscar.br o formulário de matrícula 
(disponível na página do PPGADR). 

Divulgação das inscrições homologadas de alunos especiais  24/02/2021 Página do PPGADR em processo seletivo/ aluno especial 

Matrícula de alunos especiais  25 e 26/02/2021 
Enviar no e-mail ppgadr@ufscar.br o formulário de matricula 
(disponível na página do PPGADR em Cotidianos e 
Formulários).  

Aula inaugural - Turma de 2021 26/02/2021 Salas on-line pós-graduação 
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Início das aulas em disciplinas regulares 01/03/2021 Salas on-line pós-graduação 

Último dia para entrega do Relatório de Bolsas ref.  2/2020 02/03/2021 
Enviar no e-mail ppgadr@ufscar.br o formulário assinado 
pelo discente e orientador 

Último dia para entregar plano de atividade PESCD (1 semestre/2021) 31/03/2021 
Enviar no e-mail ppgadr@ufscar.br  o formulário assinado 
pelo discente e orientador 

Término das aulas regulares 10/07/2021  

Último dia para entrega do Relatório de Estágio Docente PESCD 10/07/2021 
Enviar no e-mail ppgadr@ufscar.br o formulário assinado 
pelo discente e orientador 

Último dia para dar entrada com a documentação para o exame de 
qualificação da Turma 2020. 

06/08/2021 
Instruções na página do programa em qualificação, envio do 
formulário no e-mail ppgadr@ufscar.br  assinado pelo 
discente e orientador  

Último dia para lançamento de conceitos, referentes ao 1o semestre de 
2021 

14/08/2021 
Propgweb / docentes 

Último dia para realizar o Exame de Qualificação da Turma 2020  

(18 meses da data da matrícula) 
31/08/2021 

 

Último dia para a entrega do projeto de dissertação e do comprovante de 
submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa ou a Declaração de 
Responsabilidade quando o projeto não necessite da avaliação do comitê 

31/08/2021 

Enviar no e-mail  ppgadr@ufscar.br  assinado pelo discente 
e orientador  

Instruções na página do PPGADR em Procedimentos: 
para Projeto de Pesquisa 

    

Todas as instruções necessárias, assim como os formulários estão disponíveis na página do PPGADR 
 

É de responsabilidade do aluno a leitura e cumprimento do Regimento Interno do Programa disponível na página do PPGADR. 
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