
DELIBERAÇÃO – Câmara de Pós-Graduação Nº    /2009 
 

Aprova alterações no Calendário das Atividades dos Cursos 
de Pós-Graduação Stricto sensu para o ano de 2009. 

 
 

CONSIDERANDO a suspensão das atividades 
administrativas e acadêmicas no âmbito do Campus Universitário; 

 
CONSIDERANDO a competência da Câmara de Pós-

Graduação do CEPE; 
 

A CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO, em reunião no dia 13 de 
julho de 2009, aprovou a seguinte Deliberação: 
 
Art. 1º Fica aprovada a alteração do Calendário das Atividades dos Cursos de Pós-

Graduação Stricto sensu para o ano de 2009, de acordo com as datas a 
seguir: 

 
JULHO 

10 sexta-feira Término do período de rematrícula dos estudantes 
regulares nos Programas de Pós-Graduação stricto 
sensu. 

10 sexta-feira Término do período para os estudantes solicitarem exame 
de proficiência em língua estrangeira. 

13 a 17 segunda a 
sexta-feira 

Período de matrícula dos candidatos aprovados nos 
Programas de Pós-Graduação stricto sensu com início no 
2º semestre letivo de 2009, podendo cada programa 
estabelecer data específica neste período. 

17 sexta-feira Término do 1º período letivo de 2009 dos Programas de 
Pós-Graduação stricto sensu. 

17 sexta-feira Último dia para os estudantes matriculados no último 
período entregarem as Dissertações/Teses ou solicitarem 
prorrogação de prazo para entrega. 

22 quarta-feira Último dia para as Comissões Coordenadoras dos 
Programas de Pós-Graduação stricto sensu confirmarem 
junto à PROPPG a abertura de vagas para inscrições de 
“Estudante Especial”, para o 2º semestre letivo de 2009, 
especificando as disciplinas e número de vagas. 

27a 31 segunda a 
sexta-feira 

Inscrição para ingresso como “Estudante Especial” no 2º 
semestre letivo de 2009 nos Programas de Pós-Graduação 
stricto sensu. 

 
AGOSTO 

03 segunda-feira Início do 2º período letivo de 2009 para os Programas de Pós-
Graduação stricto sensu ou conforme calendário estabelecido 
pela respectiva Coordenação. 



12 quarta-feira Publicação do Edital com o resultado da seleção para 
ingresso como “Estudante Especial” nos Programas de 
Pós-Graduação stricto sensu. 

07 sexta-feira Último dia para alteração na oferta de disciplinas (Quadro de 
Horário), referente a 2009/2. 

17 a 21 segunda a 
sexta-feira 

Matrícula de “Estudante Especial” para o 2º semestre 
letivo de 2009 nos Programas de Pós-Graduação stricto 
sensu, podendo cada programa estabelecer data 
específica neste período. 

21 sexta-feira Último dia para Coordenadores de Programas de Pós-
Graduação stricto sensu efetuarem no Sistema WEB, o 
fechamento das pautas eletrônicas dos Registros de 
Freqüência e Rendimento Escolar do 1º semestre letivo de 
2009, cujos lançamentos foram realizados no referido sistema, 
pelos docentes responsáveis pelas disciplinas. 

28 sexta-feira Último dia para Coordenadores dos Programas de Pós-
Graduação stricto sensu confirmarem a oferta de nova turma 
para o 1º semestre de 2010, por meio dos formulários “Oferta 
de Nova Turma de Programa/Curso de Pós-Graduação” e 
“Quadro de Horário Disciplina/Docente”. 

28 sexta-feira Último dia para Coordenadores dos Programas de Pós-
Graduação stricto sensu com turmas em andamento enviarem 
o “Quadro de Horário Disciplina/Docente” referente ao 1º 
semestre de 2010. 

 
SETEMBRO 

15 terça-feira Publicação do edital de abertura de inscrições para os 
Programas de Pós-Graduação stricto sensu para turma do 1º 
semestre letivo de 2010. 

21 segunda-feira Início do período de inscrição para os Programas de Pós-
Graduação Stricto sensu com início no 1º semestre letivo de 
2010. 

30 quarta-feira Último dia para protocolizar proposta de Curso Stricto sensu, 
acompanhada do respectivo Regimento e da Estrutura 
Curricular.  

 
OUTUBRO 

09 sexta-feira Último dia para os estudantes de Programas de Pós-
Graduação stricto sensu efetuarem o cancelamento e/ou 
inclusão de disciplinas ofertadas regularmente no 2º semestre 
letivo de 2009. 

23 sexta-feira Último dia para os estudantes de Programas de Pós-
Graduação stricto sensu solicitarem trancamento de matrícula. 

 
NOVEMBRO 



03 terça-feira Último dia para encaminhamento à PROPPG das declarações 
de orientação de Tese/Dissertação de estudantes que 
ingressaram no 2º semestre letivo de 2009. 

30 segunda-feira Início do período para rematrícula dos estudantes regulares 
nos Programas de Pós-Graduação stricto sensu, podendo 
cada programa estabelecer data específica neste período. 

30 segunda-feira  Início do período para os estudantes solicitarem exame de 
proficiência em língua estrangeira. 

 
DEZEMBRO 

04 sexta-feira Término do período para rematrícula dos estudantes regulares 
nos Programas de Pós-Graduação stricto sensu, podendo 
cada programa estabelecer data específica neste período. 

04 sexta-feira Término do período para os estudantes solicitarem exame de 
proficiência em língua estrangeira. 

04 sexta-feira Término da seleção dos candidatos inscritos para ingressar 
nos Programas de Pós-Graduação stricto sensu para o 1º 
semestre letivo de 2010. 

11 sexta-feira Publicação do edital com o resultado dos candidatos 
classificados na seleção para ingresso nos Programas de 
Pós-Graduação stricto sensu com início no 1º semestre letivo 
de 2010. 

 
JANEIRO/2010 

29 sexta-feira Término do 2º período letivo de 2009 dos Programas de Pós-
Graduação stricto sensu. 

29 sexta-feira Último dia para os estudantes matriculados no último período 
entregarem as Dissertações/Teses ou solicitarem prorrogação 
de prazo para entrega. 

29 sexta-feira Último dia para Coordenadores de Programas de Pós-
Graduação stricto sensu protocolarem reestruturações 
(organização curricular, vagas) para oferta no 2º semestre 
letivo de 2010, já aprovadas pelos Departamentos e Conselho 
de Centro. 

 
FEVEREIRO 

01 a 05 segunda a 
sexta-feira 

Matrícula dos candidatos aprovados nos Programas de Pós-
Graduação stricto sensu com início no 1º semestre letivo de 
2010, podendo cada programa estabelecer data específica 
neste período. 

09 terça-feira Último dia para as Comissões Coordenadoras dos Programas 
de Pós-Graduação stricto sensu confirmarem junto à 
PROPPG a abertura de vagas para inscrições de “Estudante 
Especial”, especificando as disciplinas e número de vagas 
para o 1º semestre letivo de 2010. 



18 a 24 quinta a 
quarta-feira 

Inscrição para ingresso como “Estudante Especial” no 1º 
semestre letivo de 2010 nos Programas de Pós-Graduação 
stricto sensu. 

26 sexta-feira Último dia para Coordenadores de Programas de Pós-
Graduação stricto sensu efetuarem no Sistema WEB, o 
fechamento das pautas eletrônicas dos Registros de 
Freqüência e Rendimento Escolar do 2º semestre letivo de 
2009, cujos lançamentos foram realizados no referido sistema, 
pelos docentes responsáveis pelas disciplinas. 

26 sexta-feira Publicação do Edital com o resultado da seleção para 
ingresso como “Estudante Especial” nos Programas de Pós-
Graduação stricto sensu. 

 
MARÇO 

01 segunda-feira Último dia para alteração na oferta de disciplinas (Quadro de 
Horário), referente a 2010/1. 

01 segunda-feira Início do período letivo para os Programas de Pós-Graduação 
stricto sensu ou conforme calendário estabelecido pela 
respectiva Coordenação. 

01 a 05 segunda a 
sexta-feira 

Matrícula de “Estudante Especial” para o 1º semestre letivo de 
2010, podendo cada programa estabelecer data específica 
neste período. 

 
 
Art. 2º Alterações ou inobservâncias decorrentes deste calendário serão apreciadas 

pela Câmara de Pós-Graduação. 
 
Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA,      de julho de 2009. 
 
 
 

Prof. Dr. Alamir Aquino Corrêa 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
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