CALENDÁRIO PARA MATRÍCULA DE ALUNOS NOVOS (LEIA COM ATENÇÃO)
a. matrículas dos candidatos aprovados no processo seletivo 2º/17 para os cursos de mestrado acadêmico e doutorado (MATRÍCULAS FLUXO
CONTÍNUO)
=> DE 31 DE JULHO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017 (data máxima para efetivação da matrícula para o 2º/2017 para os cursos de Mestrado Acadêmico e
Doutorado).
INÍCIO SEMESTRE: 21 DE AGOSTO DE 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENÇÃO CANDIDATOS SELECIONADOS AO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO:
Observações: Segundo decisão da 396a reunião da CPG de 10/02/2012, as bolsas concedidas pelo PPGQ serão encerradas quando o aluno alcançar 24 meses matriculado no
programa. Por esta razão, sugere-se aos alunos aprovados, porém que ainda estão sem bolsa, que façam a matrícula apenas quando a bolsa for concedida. Se desejarem cursar
disciplinas, podem fazê-lo como aluno especial sem nenhum prejuízo, respeitando as datas estipuladas no calendário acadêmico de matrícula vigente. O aluno que, por qualquer
motivo, não se manifestar ou não aceitar a bolsa no mês em que ela for concedida, perderá o direito de concorrer a bolsa no processo seletivo vigente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENÇÃO CANDIDATOS SELECIONADOS AO CURSO DE DOUTORADO.
Comissão de bolsa - Para pleitear a bolsa do Programa, o candidato já deverá ter defendido o mestrado, entregar toda a documentação para a matrícula e ter a nota mínima na
prova de química geral 5,0 (cinco).
A distribuição de bolsa para o Curso de Doutorado é realizada nos primeiros dias do mês, sempre que houver bolsa disponível e antes da reunião mensal da CPG que
homologará as matrículas novas.
Para participar da reunião de distribuição de bolsa, recomendamos que o candidato entregue todos os documentos necessários para a matrícula, até o ultimo dia do mês
anterior, para não correr o risco de perder essa reunião.
A reunião de distribuição de bolsas para o mês de agosto está prevista para o dia 08/08 (para participarem dessa reunião, a matrícula deverá ser realizada até o dia
04/08).
Observações: Segundo decisão da 396a reunião da CPG de 10/02/2012, as bolsas concedidas pelo PPGQ serão encerradas quando o aluno alcançar 48 meses matriculado no
programa. Por esta razão, sugere-se aos alunos aprovados, porém que ainda estão sem bolsa, que façam a matrícula apenas quando a bolsa for concedida. Se desejarem cursar
disciplinas, podem fazê-lo como aluno especial sem nenhum prejuízo, respeitando as datas estipuladas no calendário acadêmico de matrícula vigente. O aluno que, por qualquer
motivo, não se manifestar ou aceitar a bolsa no mês em que ela for concedida, perderá o direito da respectiva bolsa no referido mês.

