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CALENDÁRIO ACADÊMICO DO PPGAdm – 2020
A Coordenação Pro Tempore do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGAdm),
considerando a Resolução Normativa Nº 140/2020/CUn, que dispõe sobre a retomada das
atividades não presenciais; Considerando Resolução Normativa Nº 01/2020/CPG, que dispõe
sobre o calendário acadêmico de 2020; Considerando a reunião da PROPG com os Coordenadores
dos Programas, realizada em 13/08/2020; Considerando que o inciso I do Art. 3º da Resolução
Normativa Nº01/2020/CPG, estabelece que os cursos semestrais poderão ter entre 12 a 15
semanas letivas; Considerando que de acordo com o inciso II do Art. 4º da mesma resolução,
determina que o ano letivo de 2020 deva encerrar nos meses de março ou abril; e Considerando
que o inciso III do mesmo artigo, estabelece novo período de ajuste de matrícula no primeiro
período letivo de 2020, permitindo trancamento de curso, cancelamento de matrícula e matrícula
em novas disciplinas ou atividades acadêmicas.

CALENDÁRIO SUPLEMENTAR DO PPGAdm – 2020
Primeiro semestre de 2020 (2020-1)
 De 24 a 26 de agosto de 2020.

 Dia 25 e 26
 A partir do dia 31/8/2020 (15
semanas: 02 semanas de março + 13
semanas a contar de 31/8/2020).

 Prazo de Matrícula para alunos regulares. (Matrículas,
cancelamento de matrículas e trancamento de curso). 
Prazo para os matriculados em disciplinas isoladas
confirmarem se desejam manter ou não a matrícula
 Prazo de Matrícula para disciplina Isolada
 Retomada das atividades de ensino, no formato não
presencial, do primeiro semestre letivo de 2020.

Segundo semestre de 2020 (2020-2)
 30 de novembro a 02 de dezembro
de 2020

 03 e 04 de dezembro de 2020
 11 de 12 de janeiro de 2021

 Prazo de Matrícula para alunos regulares. (Matrículas,
cancelamento de matrículas e trancamento de curso).
 Prazo para os matriculados em disciplinas isoladas
confirmarem se desejam manter ou não a matrícula
 Prazo de Matrícula para disciplina Isolada
 Cancelamento de Matrículas

