
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Calendário PROFBIO 

data: 21 de setembro de 2020 



 
Data Atividades turma 2018/20 Atividades turma 2020/22 

2020/1º. semestre 

02/03/2020 Início do período letivo na rede PROFBIO Início do período letivo na rede PROFBIO 

16/03/2020 Início período afastamento social em função da pandemia de COVID 19 Início período afastamento social em função da pandemia de COVID 19 

17/08/2020  Início do ensino remoto emergencial na rede PROFBIO 

31/08/2020 Data-limite para PRÉ-DEFESA - apresentação pu ́blica dos mestrandos 

sobre o progresso geral do projeto de pesquisa desde a qualificação-TCM, 
com emissão de parecer pela comissão de acompanhamento dos TCM. 

 

05/09/2020 Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

17/09/2020 Data-limite para envio, pelos coordenadores, do relatório global da PRÉ- 

DEFESA, elaborado com base nos pareceres emitidos pelas comissões de 

acompanhamento dos TCM quanto ao progresso dos projetos, e aprovado 

pelo Colegiado. O relatório global deve incluir previsão da defesa de cada 

aluno ou apontar os problemas que sinalizam atrasos nas defesas, com a 

respectiva indicação de soluções para contornar os problemas. 

 

27/09/2020 Segunda oportunidade - Exame de qualificação nacional - TEMA 3  

05/10/2020 Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

15/10/2020 Data-limite para envio, pelos Coordenadores Locais, de solicitações de 
recredenciamento de docentes, com toda documentação requerida 

Data-limite para envio, pelos Coordenadores Locais, de solicitações de 
recredenciamento de docentes, com toda documentação requerida 

31/10/2020 Data-limite para defesa do TCM 

Envio pelos Coordenadores locais das Atas de defesas e TCM com 

respectivo produto, para Comissão Nacional até 60 dias após defesa. 

 

05/11/2020 Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 
suspensão de bolsas de alunos 

Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 
suspensão de bolsas de alunos 

15/11/2020 Encerramento do período letivo na rede PROFBIO Encerramento do período letivo na rede PROFBIO 

2020/2º. semestre 

16/11/2020  Início do período letivo na rede PROFBIO 

20/11/2020  Data-limite   para   envio,   pelos   coordenadores,   de   solicitações   de 

descredenciamento de docentes que não pretendem continuar no curso 

no  próximo  quadriênio  ou  que  não  estejam  atendendo  os  requisitos 
determinados no Regimento do curso. 



 

 
 

30/11/2020  Data-limite para a Coordenação local encaminhar, para a Comissão 

Nacional, os projetos de TCM aprovados pelo Colegiado, 

acompanhados dos respectivos pareceres do Colegiado. 

30/11/2020  Prazo final, determinado pela CAPES, para reenvio dos dados (inclusive 

das complementações das produções) dos Coletas 2017, 2018 e 2019 

05/12/2020  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de: 

 cancelamento ou suspensão de bolsas de alunos 

 desligamento de alunos do programa 

05/01/2021  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

24/01/2021  Exame de qualificação nacional - TEMA 1 

15/01/2021  Data-limite para envio, pelos Coordenadores Locais, de solicitações de 

credenciamento/recredenciamento de docentes, com toda documentação 
requerida 

05/02/2021  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

10/02/2021  Data limite para envio, pelo Coordenador local, de pedidos de 
coorientação de projetos TCM da turma 2020 (1ª. chamada) 

02/03/2021  Data limite para comprovação da proficiência em idioma, pelos alunos 

junto às coordenações locais 

05/03/2021  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

30/03/2021  Data limite para envio, pelo Coordenador local, do resultado global sobre 

a proficiência em idioma 

31/03/2020  Encerramento do período letivo na rede PROFBIO 

A definir  Exame de qualificação nacional - TEMA 2 

 


