UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
Centro de Educação e Ciências Humanas
Programa de Pós-Graduação em Linguística

CALENDÁRIO INTERNO PPGL – 1 ° SEMESTRE/2019
Atividade

Data

Local

Observação

Envio do relatório de atividades dos
bolsistas (referente ao ano 2018)

Até 25/01/19

Online

Link será encaminhado via e-mail para
todos.

Divulgação do quadro definitivo de disciplinas

08/02/19

Site: www.ppgl.ufscar.br

A partir das 18h.

Cadastramento dos alunos ingressante

25/02/19 a 28/02/19

Exclusivamente no site:
www.propgweb.ufscar.br

Os alunos serão cadastrados no ProPGWeb
e caso falte algum documento será
solicitado que seja entrega na secretaria.

Matrícula para alunos regulares e alunos
ingressantes.

06/03/19 à 08/03/19

Exclusivamente no site:
www.propgweb.ufscar.br

Os Alunos ingressantes receberão as
orientações de acesso através do e-mail.

Confirmação de inscrição em disciplinas dos
alunos regulares pelos orientadores

11/03/19 e 12/03/19

Site:
www.propgweb.ufscar.br

Inscrição para alunos especiais

11/03/19 e 12/03/19

Exclusivamente via e-mail:
E-mail: ppgl@ufscar.br

Confirmação de aceite de Alunos Especiais
pelos docentes

13/03/19 a 14/03/19

Via e-mail:
ppgl@ufscar.br

Resultado de Aceite dos alunos Especiais

15/03/19

Exclusivamente no site:
www.ppgl.ufscar.br

A partir das 18h.

Divulgação do Quadro de Salas de Aulas

15/03/19

Site:
www.ppgl.ufscar.br

A partir das 18h.

Início das aulas e término do semestre

18/03/19 a 12/07/2019

Cancelamento de matrículas em disciplinas

19/03/18 a 30/04/18

Na secretaria

Entrega dos relatórios da Disciplina de Estágio

01/07/19 a 05/07/19

Na secretaria

Envio de oferta de disciplinas para o segundo
semestre (Disciplinas novas ou já ofertadas)

02/05/19 a 17/05/19

Via e-mail ppgl@ufscar.br

Orientações e Formulário de inscrição
Disponível no site
www.ppgl.ufscar.br/formularios

Serão aceitas solicitações de cancelamento
na secretaria até 30/04/18.
Será submetido ao CPGL.
Impresso e assinado pelo docente
orientador e o docente responsável pela
disciplina

Envio das notas pelos professores

01/04/19 a 30/09/18

Site:
www.propgweb.ufscar.br
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