CALENDÁRIO ACADÊMICO DA PÓS-GRADUAÇÃO – 2022
PIPGEs
JANEIRO
FEVEREIRO
10
21/02 a
13/03
21 a 25

Prazo para alunos de entrega de relatórios de atividades (2º. Semestre de 2021)
Pré-matrícula dos alunos regulares (JanusWeb e ProPGWeb)
Inscrição de alunos especiais (conforme orientações disponibilizadas no site)

MARÇO
01
02
07 a 11
14 a 20
21 a 27
25
28

Carnaval. Não haverá expediente
Cinzas. Expediente apenas após as 14 horas, caso haja
Matricula de alunos especiais aprovados
Aval dos orientadores nas matrículas de alunos regulares (JanusWeb e ProPGWeb)
Deferimento dos ministrantes nas matrículas de alunos regulares (apenas no JanusWeb)
Prazo para orientadores de entrega de relatórios de atividades dos alunos (2º. Semestre de 2021)
Início do 1o período letivo da Pós-Graduação

ABRIL
04 a 08
15
21

Recepção aos novos alunos (Semana da Pós EESC-ICMC)
Sexta-feira Santa. Não haverá expediente
Tiradentes. Não haverá aula e expediente

MAIO
JUNHO
16

Corpus Christi. Não haverá aula e expediente.

JULHO
04 a 08
04 a 10
11 a 17
18 a 24
18 a 20
22

Inscrição de alunos especiais (conforme orientações disponibilizadas no site)
Pré-matrícula dos alunos regulares (JanusWeb e ProPGWeb)
Aval dos orientadores nas matrículas de alunos regulares (JanusWeb e ProPGWeb)
Deferimento dos ministrantes nas matrículas de alunos regulares (apenas no JanusWeb)
Matricula de alunos especiais aprovados
Término do 1o período letivo da Pós-Graduação

AGOSTO
15
16

Padroeira de São Carlos. Não haverá aula e expediente
Início do 2o período letivo da Pós-Graduação

SETEMBRO
05 a 09
07

Semana da Pátria. Não haverá aula.
Independência do Brasil. Não haverá expediente
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OUTUBRO
12
15
28
30

Padroeira do Brasil. Não haverá aula e expediente.
Prazo para alunos de entrega de relatórios de atividades (1º. Semestre de 2022)
Dia do Funcionário Público. Não haverá aula e expediente.
Prazo para orientadores de entrega de relatórios de atividades dos alunos (1º. Semestre de 2022)

NOVEMBRO
02
Finados. Não haverá aula e expediente.
04
Aniversário de São Carlos. Não haverá aula e expediente
DEZEMBRO
16

Término do 2o período letivo da Pós-Graduação

FEVEREIRO/2023
10
Prazo para alunos de entrega de relatórios de atividades (2º. Semestre de 2022)
Prazo para orientadores de entrega de pareceres de relatórios de atividades dos alunos (2º. Semestre
25
de 2022)
INFORMAÇÕES IMPORTANTES!


As matrículas de alunos novos (aprovado em processo seletivo para ingresso como aluno regular) deverão
ocorrer conforme determinado no edital de cada processo seletivo.



Início, cancelamento e término das disciplinas devem ser consultados no Sistema Janus.



A ocorrência ou não de aulas em pontes de feriados deverá ser verificada com o ministrante da disciplina.

 A ocorrência ou não de expediente no Serviço de Pós-Graduação em pontes de feriado deverá ser verificada
no site http://icmc.usp.br/pos-graduacao/informacoes-gerais-e-servicos
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