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Calendário 2018 - Pós-Graduação Stricto Sensu 

Campus Rio de Janeiro 

 

Programa Multicêntrico de Pós-Graduação  
em Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM) 

Mestrado & Doutorado 
DESCRIÇÃO 1o SEMESTRE 2oSEMESTRE 

Início das férias docentes 13 de janeiro/2018o 16 de julho 

Fim das férias docentes 11 de fevereiro/2018 30 de julho 

*Período de matrícula  11 e 12 de janeiro  9 a 12 de julho 

Período de inscrição em disciplina 15 e 16 de fevereiro 9 a 12 de julho 

*Período de destrancamento de matrícula XXXXX 2 a 6 de julho 

Aula Inaugural 22 de fevereiro 03 de agosto 

Início das atividades Acadêmicas 23 de fevereiro 02 de agosto 

Período de trancamento de matrícula Até 28 de fevereiro Até 10 de agosto 

**Período de realização do Exame de Qualificação  

(apenas para doutorado) 
XXXXX XXXXX 

Período para indicação de orientador  Até 15 de fevereiro XXXXX 

Período para confirmação de orientador  Até 16 de fevereiro XXXXX 

Reunião de Colegiado  09/março/2018 10/agosto/2018 

Período de entrega do material para o exame de 

qualificação de mestrado 
Até 02/março/2018 Até 03/agosto/2018 

Período para o exame de qualificação de mestrado abril & maio/2018 setembro & outubro/2018 

Entrega do projeto de dissertação e projeto de tese Até 02/março/2018 Até 10/agosto/2018 

Prazo máximo para eventuais pedidos de prorrogação de 

defesa ao Colegiado de curso com justificativa 

comprovada e status atual do trabalho 

Até 02/março/2018 Até 03/agosto/2018 

Prazo máximo para entrega de notas 10 de julho 18 de dezembro 

Término das atividades acadêmicas 14 de julho 22 de dezembro 

47ª Reunião Anual da SBBq/Coordenação Geral do 

PMBqBM 
26 a 29 de maio / Joinville - SC 

Observações: Considerando o momento atual, onde os alunos do PMBqBM/IFRJ compõem a segunda, 
terceira e quarta turmas do curso de mestrado; a primeira e a segunda turma de doutorado, alguns aspectos 
do calendário não são aplicáveis aos dois períodos letivos de 2018, como discriminado abaixo: 
 
(*) não existem matrículas trancadas 
(**) somente aplicável para alunos de doutorado a partir do 3º ano de curso, março de 2019. 
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