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MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO 
PROGRAMAÇÃO ACADÊMICA – 1º SEMESTRE/2018 

 
 

1º período letivo de 2018 
 

Fevereiro 

26 Aula inaugural do 1º semestre do Programa de Pós-Graduação. 

 

Março 

1 Início das aulas 1º período letivo de 2018. 

14 Data limite para solicitação de cancelamento de subscrição na disciplina Análise do Discurso Político. 

15 
Data limite para solicitação de cancelamento de subscrição nas disciplinas Seminário de Pesquisa e 
Políticas Públicas e Agenda Legislativa. 

16 
Data limite para solicitação de cancelamento de subscrição nas disciplinas Movimentos Sociais na Era 
da Globalização, Institucionalismo e Parlamento: teorias e estudos atuais e Teoria dos Jogos em 
Ciência Política. 

21 
Data limite para solicitação de cancelamento de subscrição na disciplina Métodos Inferenciais em 
Pesquisas Legislativas. 

22 
Data limite para solicitação de cancelamento de subscrição nas disciplinas Gênero, Poder e 
Representação Política e Práticas de Gestão no Legislativo. 

22 Reunião do Colegiado do Mestrado. 

 
 

Abril 

26 Reunião do Colegiado do Mestrado. 

 
 

Maio 

2 Divulgação da lista de oferta de disciplinas do 2º período letivo de 2018. 

7 a 21  Protocolo de solicitação de inscrição como aluno especial para o 2º período letivo de 2018. 

22 a 30 
Análise pelos professores das solicitações de inscrição como aluno especial para o 2º período letivo de 
2018. 

24 Reunião do Colegiado do Mestrado. 

 
 

Junho 

15 Data provável de divulgação do resultado do processo seletivo de aluno regular – Turma 2018Mest2. 

18 a 21 Matrícula de alunos regulares em disciplinas para o 2º período letivo de 2018. 

21 Reunião do Colegiado do Mestrado. 
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26 Divulgação do resultado do processo seletivo de aluno especial para o 2º período letivo de 2018. 

26/6 a 5/7 Período de matrícula de alunos especiais em disciplinas do 2º período letivo de 2018. 

29 Último dia de aula do 1º período letivo de 2018. 

 
 
 

Julho 

4 Divulgação do resultado da verificação de aprendizagem das disciplinas no 1º período letivo de 2018. 

14 
Último dia para solicitar reconsideração do resultado da verificação de aprendizagem das disciplinas 
cursadas no 1º período letivo de 2018. 

 
 

2º período letivo de 2018 
 

Agosto 

2 Provável início das aulas 2º período letivo de 2018. 

6 Provável data da aula inaugural do 2º semestre do Programa de Pós-Graduação. 

 
Publicado em 27/2/2018. 


