
CALENDÁRIO PPGFIL 2021.1 2021.2 (Excepcional) 

 

ABRIL 

10 - Término do prazo para envio (e-mail da secretaria) das listas de 

disciplinas (por área) a serem oferecidas em 2021.1, com respectivos 

horários e professores 

15 - Divulgação das disciplinas oferecidas para o semestre 2021.1 e respectivos 

horários e professores no site do PPGFIL 

30 – Término do semestre 2020.2 excepcional (total: 15 semanas) 

 

MAIO  

15 - Término do prazo para envio (pelos Professores) do Plano de Ensino à 

Secretaria do PPGFIL disciplinas oferecidas para o semestre 2021.1 

14 – Final do prazo para envio das notas (e-mail do PPGFIL) por parte dos 

professores referente às disciplinas semestre 2020.2 

24 - 28 - Inscrições para disciplina isolada - alunos especiais- online - Por meio 

do formulário disponibilizado no sistema de Controle Acadêmico da Pós-

Graduação (CAPG), por meio do seguinte link: capg.sistemas.ufsc.br/inscrição. 

(procedimentos e documentos no site do PPGFIL, no menu “disciplinas” – 

“disciplinas isoladas”)    

31 – Início do período de matrículas para alunos regularmente matriculados 

(Inclusão e exclusão de disciplinas - online – via CAPG) – Término em 04/06 

31 - Início do período de matrículas para alunos ingressantes em 2021.1 – 

(procedimentos e proficiência(s) no site do PPGFIL, no menu “matrículas”) - 

Término em 04/06 

31 - Início do período para solicitar matrícula em Estágio de docência 

(procedimentos e documentos no site do PPGFIL, no menu “matrículas) – 

Término em 04/06 



31 – Início do período de matrículas dos alunos do PPGFIL em disciplinas de 

outros Programas da UFSC (via secretaria do PPGFIL – Solicitar autorização do 

outro Programa por e-mail) – Término em 04/06 

31 – Início do Período de matrículas de alunos de outros Programas da UFSC 

no PPGFIL (via secretaria do Programa de origem – Solicitar autorização do 

PPGFIL por e-mail) – Término em 04/06 

31 - Início do período para requerer trancamento do Curso 2021.1 (término 

em 31/07) 

 

JUNHO 

01 - Divulgação dos selecionados para matrícula em disciplina isolada no 

PPGFIL 

01 a 04 – Matrícula em disciplina isolada no PPGFIL 

04 – Final do período de matrículas para alunos regularmente matriculados 

(Inclusão e exclusão de disciplinas - online – via CAPG) – Início em 31/05 

04 - Final do período de matrículas para alunos ingressantes em 2021.1 – 

(procedimentos e proficiência(s) no site do PPGFIL, em “matrículas”) - Início 

em 31/05 

04 - Final do período para solicitar matrícula em Estágio de docência 

(procedimentos e documentos no site do PPGFIL, no menu “matrículas) – Início 

em 31/05 

04 – Final do período de matrículas dos alunos do PPGFIL em disciplinas de 

outros Programas da UFSC (via secretaria do PPGFIL – Solicitar autorização do 

outro Programa por e-mail) – Início em 31/05 

04 – Final do Período de matrículas de alunos de outros Programas da UFSC no 

PPGFIL (via secretaria do Programa de origem – Solicitar autorização do PPGFIL 

por e-mail) – Início em 31/05 

07 – Início do Semestre Letivo de 2021.1 (atividades pedagógicas não 

presenciais) 



14 a 18 - Período de ajuste de matrícula para alunos regularmente 

matriculados (Inclusão e exclusão de disciplinas - online – via CAPG) 

 

JULHO 

31 - Final do período para requerer trancamento do Curso 2021.1 (Início em 

31/05) 

 

AGOSTO 

30 – Término do prazo para envio (e-mail da secretaria) das listas de 

disciplinas (por área) a serem oferecidas em 2021.2, com respectivos 

horários e professores 

 

SETEMBRO 

06 - Divulgação das disciplinas oferecidas para o semestre 2021.2 e respectivos 

horários e professores no site do PPGFIL  

15 - Término do prazo para envio (pelos Professores) do Plano de Ensino à 

Secretaria do PPGFIL disciplinas oferecidas para o semestre 2021.2 

17 – Término do semestre Letivo 2021.1  

20 a 30 – Inscrições para disciplina isolada 2021.2 - alunos especiais- online - 

Por meio do formulário disponibilizado no sistema de Controle Acadêmico da 

Pós-Graduação (CAPG), por meio do seguinte link: 

capg.sistemas.ufsc.br/inscrição. (procedimentos e documentos no site do 

PPGFIL, no menu “disciplinas” – “disciplinas isoladas”)    

20 a 30 – Período de matrículas (online – via CAPG) dos alunos regulares para 

o semestre 2021.2 ou ingresso excepcional.   

20 a 30 – Período para solicitar matrícula em Estágio de docência 

(procedimentos e documentos no site do PPGFIL, no menu “matrículas)  



20 a 30 – Período de matrículas dos alunos do PPGFIL em disciplinas de outros 

Programas da UFSC (via secretaria do PPGFIL – Solicitar autorização do outro 

Programa por e-mail)  

20 a 30 – Período de matrículas de alunos de outros Programas da UFSC no 

PPGFIL (via secretaria do Programa de origem – Solicitar autorização do PPGFIL 

por e-mail)  

30 - Final do prazo para envio das notas (e-mail do PPGFIL) por parte dos 

professores referente às disciplinas semestre 2021.1 

30 - Divulgação dos selecionados para matrícula em disciplina isolada no 

PPGFIL 

OUTUBRO 

04 – Início do Semestre Letivo de 2021.2 (atividades pedagógicas não 

presencias) 

11 a 15 - Período de ajuste de matrícula para alunos regularmente 

matriculados (Inclusão e exclusão de disciplinas - online – via CAPG) 

 

NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

18 - Interrupção do semestre 2021.2 (até 1º/02/2022) 

 

FEVEREIRO 2022 

1º - Retomada do Semestre Letivo 2021.2 

25 – Término do Semestre Letivo 2021.2 

 

MARÇO 

15 - Final do prazo para envio das notas (e-mail do PPGFIL) por parte dos 

professores referente às disciplinas semestre 2021.2 


