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DELIBERAÇÃO - Colegiados LSB e LSP Nº 32/2017 

 
Aprova o Calendário das Atividades dos Cursos de Pós-
Graduação Lato sensu para o ano de 2018/2019. 

 
 

CONSIDERANDO a solicitação contida no processo nº 
22280/2017; 

 
CONSIDERANDO a competência designada aos 

respectivos Colegiados da Pós-Graduação Lato sensu, pelo processo nº 11318/2016, que 
alterou o regimento da Câmara de Pós-Graduação; 

 
O COLEGIADO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU, em reunião no dia 14 de novembro de 2017, aprovou a seguinte 
Deliberação: 
 
 
Art. 1º Fica aprovado o Calendário das Atividades dos Cursos de Pós-Graduação Lato 

sensu para o ano de 2018/2019, de acordo com as datas a seguir: 
 
 

2018 
 
 
JANEIRO 

26 sexta-feira Término da seleção dos candidatos inscritos para ingressar nos 
Cursos de Pós-Graduação Lato sensu para o 1º semestre letivo 
de 2018. 

 
 
FEVEREIRO 

08 quinta-feira Publicação do edital do resultado de candidatos classificados 
na seleção para ingresso nos Cursos de Pós-Graduação Lato 
sensu com início no 1º semestre letivo de 2018. 

09 sexta-feira Último dia para lançamento no Sistema Acadêmico de Pós-
Graduação, do Sistema UEL, a oferta das disciplinas para o 1º 
semestre letivo de 2018. 

19 a 23 segunda a 
sexta-feira 

Rematrícula dos estudantes regulares nos Cursos de Pós-
Graduação Lato sensu. 

 
 
MARÇO 

01 quinta-feira Último dia para Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação 
Lato sensu protocolarem reestruturações de organização 
curricular para oferta no 2º semestre letivo de 2018, já 
aprovadas pelos Departamentos e Conselho de Centro. 
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02 sexta-feira Último dia para Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação 

Lato sensu protocolarem reestruturações de vagas e/ou 
mensalidade para oferta no 2º semestre letivo de 2018, já 
aprovadas pelos Departamentos e Conselho de Centro. 

05 a 09 segunda a 
sexta-feira 

Período para solicitação de prorrogação de prazo, via portal do 
estudante, para entrega de Monografia/TCC para estudantes 
dos Cursos de Pós-Graduação Lato sensu, cujo prazo regular 
encerrar-se-á em 02/04/2018. 

07 a 09 quarta a 
sexta-feira 

Matrícula dos candidatos aprovados nos Cursos de Pós-
Graduação Lato sensu com início no 1º semestre letivo de 
2018, no Portal do Estudante de Pós-Graduação - Sistema 
WEB. 

12 segunda-feira Início do 1º período letivo de 2018 para os Cursos de Pós-
Graduação Lato sensu. 

 
 
ABRIL 

02 segunda-feira Último dia para Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação 
Lato sensu efetuarem no Sistema WEB, o fechamento das 
pautas eletrônicas dos Registros de Frequência e Rendimento 
Escolar do 2º semestre letivo de 2017, cujos lançamentos 
foram realizados no referido sistema, pelos docentes 
responsáveis pelas disciplinas. 

02 segunda-feira Último dia para os estudantes matriculados no último período 
dos cursos de pós-graduação Lato sensu entregarem as 
Monografias/TCC. 

 
 
MAIO 

11 sexta-feira Último dia para Coordenadores dos Cursos de Pós-Graduação 
Lato sensu protocolarem confirmação da oferta de nova turma 
para o 2º semestre de 2018, por meio do formulário “Oferta de 
Nova Turma de Programa/Curso de Pós-Graduação”, 
informando o calendário de inscrição e do início da seleção. 

23 quarta-feira Publicação do edital de abertura de inscrições para os Cursos 
de Pós-Graduação Lato sensu para oferta no 2º semestre letivo 
de 2018. 

30 quarta-feira Início do período de inscrição para os Cursos de Pós-
Graduação Lato sensu com início no 2º semestre letivo de 
2018. 

 
 
JUNHO 

29 sexta-feira Último dia para os Coordenadores de Cursos de Pós-
Graduação Lato sensu protocolarem reestruturações de 
organização curricular para oferta no 1º semestre letivo de 
2019, já aprovadas pelos Departamentos e Conselho de 
Centro. 
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29 sexta-feira Último dia para os Coordenadores de Cursos de Pós-

Graduação Lato sensu protocolarem reestruturações de vagas 
e/ou mensalidade para oferta no 1º semestre letivo de 2019, já 
aprovadas pelos Departamentos e Conselho de Centro. 

 
 
JULHO 

11 quarta-feira Término da seleção dos candidatos inscritos nos Cursos de 
Pós-Graduação Lato sensu para ingresso no 2º semestre letivo 
de 2018. 

14 sábado Término do 1º período letivo de 2018 dos Cursos de Pós-
Graduação Lato sensu. 

20 sexta-feira Último dia para lançamento no Sistema Acadêmico de Pós-
Graduação, do Sistema UEL, a oferta das disciplinas para o 2º 
semestre letivo de 2018. 

25 quarta-feira Publicação do edital do resultado de candidatos classificados 
na seleção para ingresso nos Cursos de Pós-Graduação Lato 
sensu com início no 2º semestre letivo de 2018. 

30 e 31 segunda e 
terça-feira 

Matrícula dos candidatos aprovados nos Cursos de Pós-
Graduação Lato sensu com início no 2º semestre letivo de 
2018, no Portal do Estudante de Pós-Graduação – Sistema 
WEB. 

 
 
AGOSTO 

03 sexta-feira Início do 2º período letivo de 2018 para os Cursos de Pós-
Graduação Lato sensu. 

06 a 10 segunda a 
sexta-feira 

Período para solicitação de prorrogação de prazo, via portal do 
estudante, para entrega de Monografia/TCC para estudantes dos 
Cursos de Pós-Graduação Lato sensu, cujo prazo regular 
encerrar-se-á em 31/08/2018. 

20 a 24 segunda a 
sexta-feira 

Rematrícula dos estudantes regulares nos Cursos de Pós-
Graduação Lato sensu. 

31 sexta-feira Último dia para os estudantes matriculados no último período 
dos cursos de Pós-Graduação Lato sensu entregarem as 
Monografias/TCC. 

31 sexta-feira Último dia para Coordenadores dos Cursos de Pós-Graduação 
Lato sensu protocolarem confirmação da oferta de nova turma 
para o 1º semestre de 2019, por meio do formulário “Oferta de 
Nova Turma de Programa/Curso de Pós-Graduação”, informando 
o calendário de inscrição e do início da seleção. 

31 sexta-feira Último dia para Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação Lato 
sensu efetuarem no Sistema WEB o fechamento das pautas 
eletrônicas dos Registros de Frequência e Rendimento Escolar do 
1º semestre letivo de 2018, cujos lançamentos foram realizados 
no referido sistema, pelos docentes responsáveis pelas 
disciplinas. 
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SETEMBRO 

12 quarta-feira Publicação do edital de abertura de inscrições para os Cursos 
de Pós-Graduação Lato sensu de Pós-Graduação para turma 
do 1º semestre letivo de 2019. 

24 segunda-feira Início do período de inscrição para os Cursos de Pós-
Graduação Lato sensu com início no 1º semestre letivo de 
2019. 

 
 
DEZEMBRO 

15 sábado Término do 2º semestre letivo de 2018 dos Cursos de Pós-
Graduação Lato sensu. 

 
 

2019 
 
 
JANEIRO 

31 quinta-feira Término da seleção dos candidatos inscritos para ingressar nos 
Cursos de Pós-Graduação Lato sensu para o 1º semestre letivo 
de 2019. 

 
 
FEVEREIRO 

08 sexta-feira Último dia para lançamento no Sistema Acadêmico de Pós-
Graduação, do Sistema UEL, a oferta das disciplinas para o 1º 
semestre letivo de 2019. 

13 quarta-feira Publicação do edital do resultado de candidatos classificados 
na seleção para ingresso nos Cursos de Pós-Graduação Lato 
sensu com início no 1º semestre letivo de 2019. 

18 a 22 segunda a 
sexta-feira 

Rematrícula dos estudantes regulares nos Cursos de Pós-
Graduação Lato sensu. 

22 a 27 sexta a 
quarta-feira 

Matrícula dos candidatos aprovados nos Cursos de Pós-
Graduação Lato sensu com início no 1º semestre letivo de 
2019, no Portal do Estudante de Pós-Graduação – Sistema 
WEB. 

25 segunda-feira Início do período para solicitação de prorrogação de prazo, via 
portal do estudante, para entrega de Monografia/TCC para 
estudantes dos Cursos de Pós-Graduação Lato sensu, cujo 
prazo regular encerrar-se-á em 29/03/2019. 

 
 
MARÇO 

01 sexta-feira Término do período para solicitação de prorrogação de prazo, 
via portal do estudante, para entrega de Monografia/TCC para 
estudantes dos Cursos de Pós-Graduação Lato sensu, cujo 
prazo regular encerrar-se-á em 29/03/2019. 
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01 sexta-feira Último dia para Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação 
Lato sensu protocolarem reestruturações de vagas e/ou 
mensalidade para oferta no 2º semestre letivo de 2019, já 
aprovadas pelos Departamentos e Conselho de Centro. 

01 sexta-feira Último dia para Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação 
Lato sensu protocolarem reestruturações de organização 
curricular para oferta no 2º semestre letivo de 2019, já 
aprovadas pelos Departamentos e Conselho de Centro. 

11 segunda-feira Início do 1º período letivo de 2019 para os Cursos de Pós-
Graduação Lato sensu. 

25 segunda-feira Último dia para Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação 
Lato sensu efetuarem no Sistema WEB, o fechamento das 
pautas eletrônicas dos Registros de Frequência e Rendimento 
Escolar do 2º semestre letivo de 2018, cujos lançamentos 
foram realizados no referido sistema, pelos docentes 
responsáveis pelas disciplinas. 

29 sexta-feira Último dia para os estudantes matriculados no último período 
dos cursos de pós-graduação Lato sensu entregarem as 
Monografias/TCC. 

 
 
Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 14 de novembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Ângela Pereira Teixeira Victória Palma, 
Coordenadora do Colegiado dos Cursos de Pós-Graduação 

Lato sensu das áreas Básicas. 
 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Tânia Lobo Muniz, 
Coordenadora do Colegiado dos Cursos de Pós-Graduação 

 Lato sensu das áreas Profissionalizantes. 
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