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CALENDÁRIO 2020.1 – ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO 
PERÍODOS LETIVOS:  

1º Semestre letivo: 16/03 a 20/07/2020 (18 semanas) 
2º Semestre letivo: 10/08 a 14/12/2020 (19 semanas) 

 

MATRÍCULA DA TURMA DE MESTRADO - 2020.1 
Pelo e-mail <matricula.ppgeducacaouff@gmail.com>, entre os dias 03/02/2020 a 06/02/2020. 

Documentação a ser anexada (em PDF): Ficha Cadastral da Pós-Graduação UFF e Formulário de Inscrição em Disciplinas e Atividades de Orientação, devidamente 

preenchidos, e que podem ser encontrados na página do Programa, no menu Formulários. Além destes documentos, devem ser enviadas as cópias do RG, CPF e Diploma de 

Graduação. Caso o aluno ainda não possua o diploma, o Termo de Compromisso, que também se encontra no nosso site, deve ser encaminhado conjuntamente. 

Solicitações de Bolsas - Os interessados devem entregar, na Secretaria do Programa, o Formulário de Solicitação de Bolsas (ver no site), com a cópia de todos os 

documentos lá indicados, entre 10/02/2020 e 12/02/2020, das 10h às 16h. 

 

INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS - 2020.1 

ALUNAS/OS REGULARES (Mestrado e Doutorado) – a/o aluna/o deverá enviar, para o e-mail <matricula.ppgeducacaouff@gmail.com>, o Formulário de 

Inscrição em Disciplinas, que se encontra disponível na Página do Programa, no menu Formulários, no período de 12/02 a 14/02/2020, devidamente 

preenchido e em arquivo editável do Word. 

ALUNAS/OS ESPECIAIS – o pedido de inscrição será feito exclusivamente pelo endereço <matricula.ppgeducacaouff@gmail.com>, com assunto “ALUNA/O 

ESPECIAL”, no período de 17/02 a 19/02/2020. A inscrição será confirmada pela Secretaria, via resposta ao e-mail de solicitação. 

A/o candidata/o deverá enviar obrigatoriamente, como anexos, uma Declaração de Aluno Regular atual e o Formulário de Inscrição de Aluna/o Especial, 

devidamente preenchido, que se encontra disponível na Página do Programa, no menu Formulários. 

OUVINTES – as/os interessadas/os devem entrar em contato com as/os professoras/es por e-mail (entrar em “buscar currículo”, na Plataforma Lattes, e 

clicar em “contato”) no período de 27 a 28/02/2020, para solicitar a participação. A mensagem, além de conter o Formulário de Cadastro, que também está no 

site do programa, preenchido e anexado, deverá ir com o campo assunto: “ALUNA/O OUVINTE”. As/os professoras/es deverão responder até o início das 

aulas, 16/03/2020. OBS: Este processo prescinde de qualquer formalização na Secretaria e não dá direito à certificação de nenhuma espécie. 

 

PERÍODO DE AJUSTE DE DISCIPLINAS – O ajuste será via e-mail <matricula.ppgeducacaouff@gmail.com>, com o campo assunto preenchido com a 

palavra “AJUSTE”, entre 23/03/2020 e 27/03/2020.  
OBS.: A inclusão e/ou exclusão de disciplinas deverá ser feita a partir do formulário específico para o AJUSTE. 
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