PÓS-GRADUAÇÃO 2020
Tópicos Especiais

Módulo

Oferta 01/2020

Data Início

Data fim

Prazo de correção

Atividade acadêmica

10/02/2020

24/02/2020

–

Disponibilização da disciplina no AVA +
realização da atividade Avaliação
On-line + Autoestudo
(quizzes e materiais complementares)

17/02/2020

24/02/2020

–

Agendamento da avaliação presencial**

02/03/2020

09/03/2020

23/03/2020

Realização da avaliação presencial no Polo

20/02/2020

–

Prazo máximo para cancelamento de
disciplina de dependência

25/03/2020

–

Lançamento da Nota Final da Disciplina

** Os agendamentos deverão ser feitos de acordo com as datas e horários ofertados no sistema de agendamento.

Módulo

Oferta 02/2020

Data Início

Data fim

Prazo de correção

Atividade acadêmica

16/03/2020

30/03/2020

–

Disponibilização da disciplina no AVA +
realização da atividade Avaliação
On-line + Autoestudo
(quizzes e materiais complementares)

23/03/2020

30/03/2020

–

Agendamento da avaliação presencial**

03/04/2020

08/04/2020

22/06/2020

Realização da avaliação presencial no Polo

26/03/2020

–

Prazo máximo para cancelamento de
disciplina de dependência

24/06/2020

–

Lançamento da Nota Final da Disciplina

** Os agendamentos deverão ser feitos de acordo com as datas e horários ofertados no sistema de agendamento.

Módulo

Oferta 03/2020

Data Início

Data fim

Prazo de correção

Atividade acadêmica

20/04/2020

04/05/2020

–

Disponibilização da disciplina no AVA +
realização da atividade Avaliação
On-line + Autoestudo
(quizzes e materiais complementares)

27/04/2020

04/05/2020

–

Agendamento da avaliação presencial**

11/05/2020

18/05/2020

22/06/2020

Realização da avaliação presencial no Polo

30/04/2020

-

Prazo máximo para cancelamento de
disciplina de dependência

24/06/2020

–

Lançamento da Nota Final da Disciplina

** Os agendamentos deverão ser feitos de acordo com as datas e horários ofertados no sistema de agendamento.
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PÓS-GRADUAÇÃO 2020
Tópicos Especiais

Módulo

Oferta 04/2020

Data Início

Data fim

Prazo de correção

Atividade acadêmica

25/05/2020

08/06/2020

–

Disponibilização da disciplina no AVA +
realização da atividade Avaliação
On-line + Autoestudo
(quizzes e materiais complementares)

01/06/2020

08/06/2020

–

Agendamento da avaliação presencial**

15/06/2020

22/06/2020

06/07/2020

Realização da avaliação presencial no Polo

04/06/2020

-

Prazo máximo para cancelamento de
disciplina de dependência

08/07/2020

–

Lançamento da Nota Final da Disciplina

** Os agendamentos deverão ser feitos de acordo com as datas e horários ofertados no sistema de agendamento.

Módulo

Oferta 05/2020

Data Início

Data fim

Prazo de correção

Atividade acadêmica

29/06/2020

13/07/2020

–

Disponibilização da disciplina no AVA +
realização da atividade Avaliação
On-line + Autoestudo
(quizzes e materiais complementares)

06/07/2020

13/07/2020

–

Agendamento da avaliação presencial**

20/07/2020

27/07/2020

10/08/2020

Realização da avaliação presencial no Polo

09/07/2020

-

Prazo máximo para cancelamento de
disciplina de dependência

12/08/2020

–

Lançamento da Nota Final da Disciplina

** Os agendamentos deverão ser feitos de acordo com as datas e horários ofertados no sistema de agendamento.

Módulo

Oferta 06/2020

Data Início

Data fim

Prazo de correção

Atividade acadêmica

03/08/2020

17/08/2020

–

Disponibilização da disciplina no AVA +
realização da atividade Avaliação
On-line + Autoestudo
(quizzes e materiais complementares)

10/08/2020

15/08/2020

–

Agendamento da avaliação presencial**

19/08/2020

26/08/2020

14/09/2020

Realização da avaliação presencial no Polo

13/08/2020

-

Prazo máximo para cancelamento de
disciplina de dependência

16/09/2020

–

Lançamento da Nota Final da Disciplina

** Os agendamentos deverão ser feitos de acordo com as datas e horários ofertados no sistema de agendamento.
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PÓS-GRADUAÇÃO 2020
Tópicos Especiais

Módulo

Oferta 07/2020

Data Início

Data fim

Prazo de correção

Atividade acadêmica

07/09/2020

21/09/2020

–

Disponibilização da disciplina no AVA +
realização da atividade Avaliação
On-line + Autoestudo
(quizzes e materiais complementares)

14/09/2020

21/09/2020

–

Agendamento da avaliação presencial**

26/09/2020

03/10/2020

19/10/2020

Realização da avaliação presencial no Polo

17/09/2020

-

Prazo máximo para cancelamento de
disciplina de dependência

21/10/2020

–

Lançamento da Nota Final da Disciplina

** Os agendamentos deverão ser feitos de acordo com as datas e horários ofertados no sistema de agendamento.

Módulo

Oferta 08/2020

Data Início

Data fim

Prazo de correção

Atividade acadêmica

12/10/2020

26/10/2020

–

Disponibilização da disciplina no AVA +
realização da atividade Avaliação
On-line + Autoestudo
(quizzes e materiais complementares)

19/10/2020

26/10/2020

–

Agendamento da avaliação presencial**

03/11/2020

09/11/2020

23/11/2020

Realização da avaliação presencial no Polo

22/10/2020

-

Prazo máximo para cancelamento de
disciplina de dependência

25/11/2020

–

Lançamento da Nota Final da Disciplina

** Os agendamentos deverão ser feitos de acordo com as datas e horários ofertados no sistema de agendamento.

Módulo

Oferta 09/2020

Data Início

Data fim

Prazo de correção

Atividade acadêmica

09/11/2020

23/11/2020

–

Disponibilização da disciplina no AVA +
realização da atividade Avaliação
On-line + Autoestudo
(quizzes e materiais complementares)

16/11/2020

23/11/2020

–

Agendamento da avaliação presencial**

28/11/2020

05/12/2020

19/12/2020

Realização da avaliação presencial no Polo

19/11/2020

-

Prazo máximo para cancelamento de
disciplina de dependência

21/12/2020

–

Lançamento da Nota Final da Disciplina

** Os agendamentos deverão ser feitos de acordo com as datas e horários ofertados no sistema de agendamento.
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