
Calendário Acadêmico Pós-graduação - Ano letivo 2020 

Janeiro 2019

1 Confraternização Universal.

2 Início do período letivo especial de verão.

2
Primeiro  dia  para  a  realização  de  bancas  de  qualificação  e  defesa  dos
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em 2019.

10 a 18
Implantação  no  SIGAA das  turmas  de  componentes  curriculares  para  o
período letivo 2019.1, dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu.

10 a 18
Implantação no SIGAA das turmas de componentes curriculares para o para o
primeiro semestre letivo 2019 da Especialização e 2019 da Residência.

Fevereiro 2019

1
Data limite para Recebimento na PRPPG de Novas Propostas Lato Sensu com
início previsto para o semestre letivo 2019.2.

1
Data limite para divulgação da grade e corpo docente do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Civil – PPGECI.

1 a 15
Período  de  matrícula  presencial,  mediante  agendamento,  da  turma  2019 de
Residência Multiprofissional, conforme Edital 11/2018 – COREMU/UNILA.

11
Data  limite  para  divulgação  da  grade  e  corpo  docente  dos  Cursos  de
Especialização  para  o  período  letivo  de  2019-1,  exceto  residência
multiprofissional.

11
Data limite para divulgação da grade e corpo docente dos Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu em regime semestral, para o primeiro período letivo
de 2019.

18
Data  limite  para  divulgação  da  grade  e  corpo  docente  da  Residência
Multiprofissional, para o período letivo 2019.1.

21
Data limite para consolidação eletrônica do segundo semestre letivo de 2018,
de turmas de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu.

22
Processamento das rematrículas pelo SIGAA para o primeiro semestre letivo
de 2019, de turmas da Especialização.

22
Processamento das rematrículas pelo SIGAA para o primeiro período letivo de
2019, de turmas dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu.

28 Fim do período letivo especial de verão.

Março 2019

1 Início do primeiro semestre letivo de 2019 da Residência Multiprofissional.
1 Início do Primeiro quadrimestre do PPGECI.

1 a 15
Acolhimento dos novos residentes conforme programação publicada no site do
Programa.

4 e 5 Recesso de Carnaval – suspensão das atividades administrativas e acadêmicas.

6 Cinzas – suspensão das atividades administrativas e acadêmicas.

8
8 - Fim do prazo para Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu registrarem
os dados da Coleta CAPES 2018 na Plataforma Sucupira.[*]

8
Data limite para o processamento das matrículas pelo SIGAA para o primeiro
semestre letivo de 2019, de turmas de Especialização.

https://portal.unila.edu.br/prppg/pos-graduacao/resolveuid/64a992dfec874b57861766ba2bde60bb


8
Data limite para o processamento das matrículas pelo SIGAA para o primeiro
período letivo de 2019, de turmas dos Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu.

8 Data limite para publicação de edital dos Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu para o processo seletivo de alunos especiais, para ingresso no primeiro
período letivo de 2019.

11 Início do primeiro semestre letivo de 2019, de turmas da Especialização.

11
Início do primeiro período letivo de 2019, de turmas dos Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu em regime semestral.

11 a 15
Ajustes, pelos Programas de Pós-Graduação, na oferta de vagas das turmas de
componentes curriculares do período 2019.1.

18
Início  das  aulas  teóricas  do  primeiro  período  letivo  de  2019  da  residência
multiprofissional.

29 Data prevista o para lançamento do edital PROAP UNILA 2019-2020.

30
Data limite para consolidação eletrônica do segundo semestre letivo de 2018 de
turmas da residência multiprofissional.

[*] Sujeito a alteração, conforme calendário da CAPES.

Abril 2019

16
Data limite para publicação de edital dos Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu e Lato Sensu para a seleção de alunos regulares, ingresso em 2019.2.

19 Sexta-feira Santa – suspensão das atividades administrativas e acadêmicas.

20
Recesso  de  Sexta-feira  Santa  –  suspensão  das  atividades  administrativas  e
acadêmicas.

21 Tiradentes/Páscoa.

26
Data limite para recebimento de Novas Propostas Stricto Sensu para submissão
e reapresentação no APCN 2019.[*]

Maio 2019

1 Dia do Trabalhador – suspensão das atividades administrativas e acadêmicas.

25 Fim do primeiro quadrimentre do PPGECI
30 e 31 II Seminário Interno de Pesquisa e Pós-graduação da UNILA.

Junho 2019

10
Feriado Municipal: Aniversário de Foz do Iguaçu – suspensão das atividades
administrativas e acadêmicas.

11 Início do segundo quadrimestre do PPGECI.

11 a 14
Implantação  no  SIGAA  das  turmas  de  componentes  curriculares  para  o
segundo semestre letivo 2019, das turmas de Especialização.

11 a 14
Implantação  no  SIGAA  das  turmas  de  componentes  curriculares  para  o
segundo semestre  letivo  de 2019,  dos  Programas  de  Pós-Graduação Stricto
Sensu.

20
Feriado  de  Corpus  Christi  –  suspensão  das  atividades  administrativas  e
acadêmicas.

21 e 22
Recesso  de  Corpus  Christi  –  suspensão  das  atividades  administrativas  e
acadêmicas.

24 Feriado Municipal:  Padroeiro de Foz do Iguaçu – suspensão das  atividades



administrativas e acadêmicas.

28
Publicação de Edital  de apoio à participação de discentes de pós-graduação
stricto sensu em eventos científicos para o período de agosto de 2019 a julho
de 2020.[1]

28
Data  limite  para  divulgação  da  grade  e  corpo  docente  dos  Cursos  de
Especialização e da Residência Multiprofissional, para o período letivo 2019.2.

28
Data limite para divulgação da grade e corpo docente dos Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu, para o segundo semestre letivo de 2019.

28
Data limite para publicação de edital dos Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu para o processo seletivo de alunos especiais, para ingresso no segundo
semestre de 2019.

[1] Sujeito a disponibilidade orçamentária e liberação de recursos PROAP/CAPES.

Julho 2019

13
Fim do primeiro semestre letivo de 2019, de turmas da Especialização, exceto
Residência multiprofissional.

13
Fim do primeiro semestre letivo de 2019, de turmas dos Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu.

15 Início do período letivo especial de inverno.

15 a 27 Recesso letivo do PPGECI.

19
Data limite para Recebimento na PRPPG de Novas Propostas Lato Sensu com
início previsto para o semestre letivo 2020.1.

19
Fim  das  aulas  teóricas  do  primeiro  semestre  de  2019,  das  turmas  da
Residência.

Agosto 2019

1
Data limite  para consolidação eletrônica,  de turmas da Especialização,  para
aproveitamento de disciplinas como pré-requisito para semestre 2019-2.

1
Data limite para consolidação eletrônica do primeiro semestre letivo de 2019,
de  turmas  dos  Programas  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu,  para
aproveitamento de disciplinas como pré-requisito para semestre 2019-2.

1
Processamento  das  matrículas  e  rematrículas  pelo  SIGAA para  o  segundo
semestre letivo de 2019, de turmas da Especialização.

1
Processamento  das  matrículas  e  rematrículas  pelo  SIGAA para  o  segundo
semestre letivo de 2019, de turmas dos Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu.

1 e 2
Ajustes, pelos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, na oferta de vagas
das turmas de componentes curriculares do segundo semestre letivo de 2019.

3 Fim do período letivo especial de inverno.

5
Início do segundo semestre letivo de 2019, para os alunos da Especialização e
para aulas teóricas de residência multiprofissional.

5
Início do segundo semestre letivo de 2019, para os alunos dos Programas de
Pós-Graduação Stricto Sensu.

5 a 9
Ajustes, pelos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, na oferta de vagas
das turmas de componentes curriculares do segundo semestre letivo de 2019.

9
Data limite para publicação de edital dos Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu para a seleção de alunos regulares, ingresso em 2020.1.



Setembro 2019

2 a 27
Publicação de edital da Residência Multiprofissional em Saúde da Família, 
para ingresso em 2020.1.

7
Independência  do  Brasil  –  suspensão  das  atividades  administrativas  e
acadêmicas.

14 Fim do segundo quadrimestre do PPGECI.

30 Início do terceiro quadrimestre do PPGECI.

Outubro 2019

4 Data limite para publicação dos editais de fomento a pesquisa em 2019.[*]

7 a 11
Publicação de edital  dos Cursos de Especialização para a seleção de novos
alunos para ingresso no primeiro semestre letivo 2019.

12
Nossa  Senhora  Aparecida  –  suspensão  das  atividades  administrativas  e
acadêmicas.

18
Data limite para publicação do edital Prioridade América Latina e Caribe 2019.
[*]

21 a 27 2ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão.[2] [3]
[*] Sujeito a aprovação no orçamento da UNILA 2019 e disponibilidade orçamentária.
[2] Sujeito a alteração, conforme definição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – Decreto de 09
de junho de 2004.
[3]  As  datas  serão  ajustas  de  acordo  com a definição  da  Semana Nacional  de  Ciência  e  Tecnologia
(Decreto de 09 de junho de 2004), prevista para acontecer sempre no mês de outubro de cada ano. As
aulas  e  demais  atividades  de  todas  os  componentes  curriculares  estarão suspensas  nestas  datas.  É
vedada a realização de qualquer avaliação de aprendizagem, presencial ou à distância. Os planos de
ensino das disciplinas deverão trazer o texto “Atividades da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e
Extensão”. O abono de faltas será realizado de acordo com participação no evento. A disponibilização da
lista de participantes, por curso, ficará a cargo das Pró-Reitorias organizadoras.

Novembro 2019

2 Finados – suspensão das atividades administrativas e acadêmicas.

15
Proclamação  da  República  –  suspensão  das  atividades  administrativas  e
acadêmicas.

16
Recesso  de  Proclamação  da  República  –  suspensão  das  atividades
administrativas e acadêmicas.

Dezembro 2019

14
Fim do segundo semestre letivo de 2019 de turmas de Especialização e das 
aulas teóricas da Residência Multiprofissional.

14
Fim do segundo semestre letivo de 2019, de turmas dos Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu.

19
Emancipação Política do Paraná – suspensão das atividades administrativas e
acadêmicas.

21 Fim do 3º quadrimestre PPGECI.

25 Natal.

31
Último dia para a realização de bancas de qualificação e defesa dos Programas 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em 2019.


