UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS-UFSCar – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL - PPGADR
CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO - 2º Semestre/2021.
Atividades
Divulgação do Edital para alunos especiais do 2º semestre/2021
Período de inscrição de alunos especiais para o 2º semestre/2021

Data
14/07/2021
19 à 21/07/2021

Local/Procedimento
Site do PPGADR/ conforme calendário acadêmico
Enviar e-mail ao ppgadr@ufscar.br solicitando inscrição
e documentos/conforme edital

Divulgação das inscrições homologadas de alunos especiais

27/07/2021

Site do PPGADR

Matrícula de alunos especiais

30/07/2021

Enviar e-mail ao ppgadr@ufscar.br solicitando a
matrícula

Matrícula de alunos regulares
(obrigatório para todos os alunos que ainda não defenderam)

Último dia para solicitação do exame de qualificação (turma 2020), ou
para a solicitação de prorrogação do prazo.

28 a 30 de
julho de 2021

06/08/2021

Início regular das aulas

09/08/2021

Último dia para digitar os conceitos e frequências no PropgWeb
das disciplinas ofertadas no 1 semestre de 2021.

14/08/2021

On-line – PropgWeb e enviar e-mail para
orientador solicitando a liberação das matrículas
no PropgWeb
Enviar formulário de solicitação e data (site do
PPGADR) assinado, ou carta solicitando prorrogação
assinada pelo discente e orientador para e-mail:
ppgadr@ufscar.br
Observar especificidades em calendário das
disciplinas disponível no site do PPGADR
PropgWeb/docentes

Último dia para a entrega do projeto de dissertação – turma 2021

31/08/2021

Enviar o projeto, comprovante de submissão ao comitê
de ética em pesquisa, ou, declaração de
responsabilidade (quando não for necessária a
submissão ao comitê de ética) para o e-mail:
ppgadr@ufscar.br, conforme procedimento disponível
no site do PPGADR

Último dia p/entregar plano atividade PESCD (2 º semestre/2021)

31/08/2021

Enviar plano (modelo disponível no site) assinado pelo
discente, orientador e professor responsável pela

disciplina para o e-mail: ppgadr@ufscar.br
Último dia para formalizar co-orientador do projeto dissertação –
turma 2020

31/08/2021

Último dia para entregar o relatório de desempenho acadêmico
(OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS DISCENTES) referente ao 1º
semestre de 2021

30/09/2021

Último dia para realizar o exame de qualificação- turma 2020

*31/08/2021

*sem prorrogação/ #com prorrogação

#29/10/2021

Enviar documentos para o e-mail: ppgadr@ufscar.br,
conforme norma complementar no site do PPGADR
Modelo disponível no site do PPGADR, posteriormente
enviar relatório assinado pelo discente e orientador
para o e-mail: ppgadr@ufscar.br
-----------------------------------------

Término das aulas regulares

17/12/2021

--------------------------------------------------

Último dia p/entregar o relatório do PESCD 2º semestre de 2021

30/12/2021

Enviar relatório, modelo disponível no site, assinado
pelo discente, orientador e professor responsável pela
disciplina para o e-mail: ppgadr@ufscar.br

Último dia para digitar os conceitos e frequências no
PROPGWEB das disciplinas ofertadas no 2 semestre de 2021

31/01/2022

Último dia para solicitação de defesa de dissertação e, ou
pedido de prorrogação de prazo de até três meses para a
defesa – turma 2020

05/02/2022

PropgWeb/ docentes
--------------------------------------------------

Último dia para a defesa de dissertação – turma 2020

*26/02/2022

*sem prorrogação/ #com prorrogação

#31/05/2022

--------------------------------------------------

