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 ATIVIDADES REMOTAS EM RAZÃO DO (COVID19)

AGOSTO
12 -  Reunião Ordinária do Colegiado (09:00h).
14 – Término do 1 semestre letivo de 2020; 
20 - Data início para solicitação de recredenciamento de docentes permanentes através do e-mail cpghis@ufpr.br
31 -Data limite para a entrega dos Programas das disciplinas a serem ofertadas no 2° Semestre Letivo de 2020,
por parte dos Professores -  Formulário próprio - http://www.prppg.ufpr.br/site/ppghis/pb/formularios/

SETEMBRO 
01-02-03 – Abertura das turmas ofertadas no SIGA, por parte da secretaria do PPGHIS;
04-05-06-07 -   Matrícula dos alunos regulares através do SIGA/PRPPG;
04-05-06-07 - Solicitação de matrícula em Disciplinas Isoladas através de e-mail, conforme procedimento no link
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppghis/pb/disciplinas-isoladas/ ;
08-09 -  Data  limite  para  o  aceite  das  matrículas  dos  alunos  regulares  no  SIGA/PRPPG,  por  parte  dos
Professores;
08-09 - Data limite para o aceite das inscrições em disciplinas isoladas, por parte dos Professores;
09 – Reunião Ordinária do Colegiado – (09:00 h)
10 -  Publicação  do  Edital  das  Inscrições  deferidas  em  Disciplinas  Isoladas  no  site  do  Programa
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppghis/pb/disciplinas-isoladas/, por parte da secretaria;
11 – Cadastro dos discentes externos no SIGA, por parte da secretaria do PPGHIS; 
14 – Início do 2 semestre letivo de 2020;
14 – Data fim para solicitação de recredenciamento de docentes permanentes através do e-mail cpghis@ufpr.br
15 – Data início para solicitação de credenciamento de docentes permanentes através do e-mail cpghis@ufpr.br
30 - Data limite para o lançamento das notas relativas ao 1º Semestre Letivo de 2020 no Sistema SIGA/PRPPG,
por parte dos Professores;

OUTUBRO 
05 – Data fim para solicitação de credenciamento de docentes permanentes através do e-mail cpghis@ufpr.br
14 - Reunião Ordinária do Colegiado (09:00h)
14 - Data limite para solicitação de cancelamento de matrícula em disciplinas (alunos regulares);
14 - Data limite para correção / alteração de matrícula (alunos regulares);
26 - Data início para solicitação de recredenciamento de docentes colaboradores através do e-mail 
cpghis@ufpr.br

NOVEMBRO 
11 -  Reunião Ordinária do Colegiado (09:00h)
16 – Data fim para solicitação de recredenciamento de docentes colaboradores através do e-mail cpghis@ufpr.br
30 - Data limite para o envio do Qualitativo do Sucupira 2020, por parte dos Docentes;
30 - Data limite para os alunos regulares entregarem as Fichas do Sucupira (Coleta Capes 2020); 

DEZEMBRO 
09 - Reunião Ordinária do Colegiado (09:00h)
11 –  Homologação  do  resultado  final  do  Processo Seletivo  do  PPGHIS aos  cursos do Mestrado/Doutorado
2020/2021;
22 - Data limite para os alunos regulares entregarem o Relatório Anual de Atividades;
23 - Término do 2° Semestre Letivo de 2020 
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