
Data             

06/02/2013 
Entrega relatório semestral por parte do 
aluno e envio por e-mail para a secretaria 

          

06/02/2013 
Pedidos de prorrogação/ Mestrado e 

Doutorado 
          

15/02/2013 
Entrega dos conceitos por e-mail para 
secretaria 

          

15/02/2013 Entrega Coleta CAPES à PROPG           

19/02/2013 
Entrega dos pareceres orientadores para a 
secretaria 

          

27/02/2013 
Envio de pedidos para candidatura em 
disciplina isolada (aluno especial) por e-mail 
a secretaria do PPGAS 

          

27/02/2013 Matrícula de alunos regulares (via CAPG)           

04/03/2013 Matrícula para alunos novos           

04/03/2013 Reunião da comissão de Gestão           

06/03/2013 
Reunião de colegiado para aprovação de 
bolsas 

          

06/03/2013 
Reunião de Colegiado para aprovação de 
pedidos de prorrogação 

          

07/03/2013 Curso Antropologia e Psicanálise           

11/03/2013 Início do ano letivo 2013.1           

03/04/2013 Reunião de colegiado           

10/04/2013 Reunião com alunos do PPGAS           

11/04/2013 Ajuste de matrícula           

08/05/2013 Reunião com alunos do PPGAS           

15/05/2013 Reunião de colegiado           

05/06/2013 Reunião de colegiado           

03/07/2013 Reunião de colegiado           

10/07/2013 RAM (em Córdoba, Argentina)           

12/07/2013 Fim do semestre letivo           



12/07/2013 

Prazo para entrega dos pedidos de 

bancas de defesas e 
prorrogação (Formulário próprio no site: 
entregar  na secretaria do PPGAS e via e-
mail: ppgas@contato.ufsc.br) 

          

17/07/2013 
Reunião de colegiado (aprovação dos pedidos 
de prorrogação e bancas) 

          

19/07/2013 

Prazo final de entrega dos relatórios 
semestrais 2013.1 aos orientadores e a 
secretaria do PPGAS, versão impressa e por 
e-mail: ppgas@contato.ufsc.br 

          

26/07/2013 
Prazo final para Entrega do dos pareceres dos 
relatórios semestrais pelo/a orientador/a à 
Secretaria 

          

26/07/2013 
Prazo final para entrega dos conceitos à 
Secretaria 

          

29/07/2013 
Data final para aprovação de projeto de 
tese turma 2012 doutorado e 
Qualificação do Doutorado 

          

31/07/201301/08/2013 Reunião da comissão de gestão           

01-03/08/2013 
Matrículas Alunos regulares PPGAS (On Line 
via CAPG) 

          

02-03/08/2013 
Inscrição para  Alunos Especiais online ou 
matrícula de alunos/as de outra Pós na sua 
Secretaria de Curso 

          

07/08/2013 Reunião de Colegiado           

12/08/2013 Início semestre letivo           

11/09/2013 Reunião de Colegiado           

13/09/2013 
Ajuste de matrícula (créditos, trancamento 
de disciplina) por email à secretaria 

          

23-27/09/2013 ANPOCS (em Águas de Lindoia/SP)           

30/10/2013 Reunião de Colegiado           

08-11/10/2013 
Jornadas PPGAS 2013 
(http://jornadasppgas2013.wix.com/site) 

          

 

http://jornadasppgas2013.wix.com/site

