
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 21 DE JANEIRO DE 2019.
O COLEGIADO DE CURSO DO CURSO MESTRADO EM

BIOLOGIA VEGETAL do Instituto de Biociências, no uso de suas
atribuições, resolve:

APROVAR o calendário de atividades o para 2019, como a
seguir:

 
Datas e
Prazos Atividades

08/02
Entrega dos documentos para a reclassificação das bolsas de mestrado  da turma com ingresso
em 2018 e entrega das avaliações das disciplinas realizadas no 2° semestre de 2018 para as

turmas 2017 e 2018.
15/02 Prazo final para os docentes lançarem o plano de ensino (via Sigpos) do 1° semestre.

11 a 15/02 Período de seleção.
25/02 99ª Reunião Ordinária do Colegiado.

27 a 28/02 Apresentação do projeto substanciado, atividades e resultados desenvolvidos no processo de
reclassificação das bolsas de mestrado.

28/02
Divulgação do resultado final do processo seletivo;

 
Prazo final para entregar a dissertação à secretaria com a indicação da banca e prazo final para

pedido de prorrogação.
27/02 a
01/03 Inscrição para aluno especial.

01 a 06/03 Matrícula on-line para alunos regulares e visitantes.
05 /03 Divulgação do resultado de seleção para alunos especiais.
07/03 Matrícula para alunos especiais.
15/03 Prazo final para solicitações de aproveitamento de créditos.

11 a 15/03
Início do 1º semestre letivo de 2019;

 
Recepção dos estudantes de Pós-graduação.

15 a 29/03 Reunião do fórum de coordenadores dos cursos de pós-graduação da UFMS.
16/03 Prazo final para ajuste de matrícula – cancelamento e alterações de matrículas.
27/03 100ª Reunião Ordinária do Colegiado e prazo final do Colegiado para análise de aproveitamento

de créditos.

29/03
Prazo final para lançamento de aproveitamento de créditos do primeiro semestre de 2019;

 
Prazo final para envio de solicitação para participação em editais de fluxo contínuo para pós-

graduação.
24/04 101ª Reunião Ordinária do Colegiado.
29/05 102ª Reunião Ordinária do Colegiado.
03/06 Prazo final para encaminhamento de alteração de estrutura curricular e corpo docente 2019/2.
19/06 Prazo final para cadastro da lista de oferta do 2° semestre.

24 a 29/06 Prazo para verificação de oferta e divulgação de horários de aula 2019/2.
26/06 103ª Reunião Ordinária do Colegiado.
29/06 Término do 1º semestre letivo de 2019.
13/07 Prazo final para lançamento de conceitos, notas e faltas de disciplinas do 1° semestre de 2019.

10 a 12/07 Período de inscrição para aluno especial.
15 a 17/07 Matrícula on-line do 2° semestre para alunos especiais e alunos visitantes.

17/07 Divulgação do resultado de seleção de aluno especial.
18/07 Matrícula de aluno especial.
19/07 Prazo final para lançamento dos planos de ensino (via Sigpos) do 2° semestre.

Prazo para entrega das avaliações das disciplinas realizadas no 1° semestre de 2019.
22/07 Início das aulas 2019/2.

22 a 27/07 Reunião Anual da SBPC e INTEGRA 2019.
26/07 Prazo final para solicitações de aproveitamento de créditos.
24/07 104ª Reunião Ordinária do Colegiado.
09/08 Prazo final para análise de aproveitamento de créditos
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28/08 105a Reunião Ordinária do Colegiado.
02 a 13/09 Fórum de coordenadores.

20/09 Prazo final para entrega de pedido de prorrogação de qualificação 2019.
25/09 106a Reunião Ordinária do Colegiado.

30/09
Prazo final para envio de minuta de edital de seleção unificada 2020.

 
Prazo final para entrega de pedido de coorientação.

04/10 Prazo final para entrega da qualificação 2019 na secretaria com respectiva indicação da banca de
avaliação.

04 a 08/11 Período para os Exames de Qualificação para a turma com ingresso em 2018
30/10 107a Reunião Ordinária do Colegiado.
27/11 108a Reunião Ordinária do Colegiado.
07/ 12 Término do período letivo 2019/2.
13/12 Prazo final para alteração de estrutura curricular e corpo docente para 2020/1
14/12 Prazo final de lançamento de conceitos, notas e faltas de disciplinas referente ao 2º semestre de

2019.
04/12 109a Reunião Ordinária do Colegiado

 

 

 

           

FLÁVIO MACEDO ALVES,

Presidente.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Flavio Macedo Alves,
Professor do Magisterio Superior, em 21/01/2019, às 14:23,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0997736 e o código CRC
E9DFCACD.
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