
 
 

 
 

 Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde (PPGHCS) 

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO – 2023.1 
 

DATAS ATIVIDADES 

28/02 Prazo para defesa de dissertação de mestrado (turma 2021) e tese de doutorado (turma 2019). 

27/02 a 03/03* 

Matrícula e Inscrição em disciplinas: 
1) Os alunos do PPHCS deverão fazer sua inscrição em disciplinas on-line através da Plataforma SIGA. 
2) Os alunos especiais e externos farão a Inscrição em disciplinas isoladas através de formulário disponível 
no site do Programa. 

13/03 Acolhida aos novos alunos – Turmas 2023. 

14/03 Início do período letivo. 

24/03 Divulgação do resultado de avaliação dos Relatórios de Atividades 2021. 

31/03 Prazo final para encaminhamento de solicitação de revalidação de créditos de disciplinas. 

31/03 Prazo final para cancelamento de inscrição em disciplinas. 

28/04 Data limite para Qualificação de Mestrado (turma de 2022). 

28/04 Prazo final para trancamento de matrícula no Programa. 

31/05 Prazo para defesa de dissertação de mestrado (turma 2021) e tese de doutorado (turma 2019) com 
prorrogação – Prazo Final. 

30/06 
Término do período letivo – 1º semestre 2023. 

* Os alunos selecionados na segunda Chamada Pública para o curso de Mestrado farão matrícula entre os dias 06 e 
10/03/2023.  

 

 
 

CALENDÁRIO ACADÊMICO – 2023.2 
 

DATAS ATIVIDADES 

17/07 a 21/07 

Inscrição em disciplinas: 
1) Os alunos do PPHCS deverão fazer sua inscrição em disciplinas on-line através da Plataforma SIGA. 
2) Os alunos especiais e externos farão a Inscrição em disciplinas isoladas através de formulário disponível 
no site do Programa. 

01/08 Início do período letivo. 

18/08 Prazo final para cancelamento de inscrição em disciplinas. 

18/08 Prazo final para encaminhamento de solicitação de Revalidação de Créditos de disciplinas cursadas em 
outros Programas. 

22/09 Prazo final para trancamento de matrícula no Programa. 

30/11 Divulgação do Programação Acadêmica 2024. 

17/11 Término do período letivo. 

08/12 Data limite para encaminhamento de pedidos de prorrogação para defesa de tese / dissertação (para 
alunos cujo prazo expira em 28/02/2024: turma Mestrado 2022 e turma Doutorado 2020). 

08/12 Data limite para entrega dos Relatórios de Atividades referentes ao ano de 2023. 

14/12 Divulgação do Calendário Acadêmico, horários e ementas das disciplinas de 2024. 

16/12 Divulgação do resultado dos pedidos de prorrogação para defesa de tese / dissertação (para alunos cujo 
prazo expira em 28/02/2024: turma Mestrado 2022 e turma Doutorado 2020) 

 


