
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Calendário Nacional do PROFBIO  

 Atualização aprovada em 26 de agosto de 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades Turma 2020/2022 

2021/1º. Semestre letivo 

01/05/2021 Início do período letivo na rede PROFBIO 

05/05/2021 Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de: cancelamento ou suspensão de bolsas de alunos; desligamento de alunos (não matriculados) 

30/05/2021 Data-limite para envio, pelos Coordenadores Locais, de solicitações de Recredenciamento de docentes, com toda documentação requerida 

31/05/2021 Exame de qualificação nacional - TEMA 1 

05/06/2021 Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou suspensão de bolsas de alunos 

30/06/2021  Data limite para envio, pelo Coordenador local, de pedidos de coorientação de projetos TCM (2ª. chamada) 

05/07/2021 Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou suspensão de bolsas de alunos 

05/08/2021 Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou suspensão de bolsas de alunos 

15/08/2021 Exame de qualificação nacional - TEMA 2 

05/09/2021 Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou suspensão de bolsas de alunos 

29/08/2021 Segunda oportunidade - Exame de qualificação nacional - TEMA 1  

30/09/2021 Encerramento do período letivo na rede PROFBIO 

2021/2º. Semestre letivo 

10/10/2021 Segunda oportunidade - Exame de qualificação nacional - TEMA 2 

01/10/2021 Início do período letivo na rede PROFBIO 

05/10/2021 Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de:  

• cancelamento ou suspensão de bolsas de alunos 

• desligamento de alunos do programa (não matriculados) 

29/10/2021 Data-limite para envio, pelos Coordenadores Locais, de solicitações de recredenciamento de docentes, com toda documentação requerida  

31/10/2021 Exame de qualificação nacional - TEMA 3 

05/11/2021 Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou suspensão de bolsas de alunos 

30/11/2021 Data-limite para Qualificação-TCM com apresentação, pelo mestrando, do projeto de TCM com resultados parciais 

02 a 04/12/2021 IV Encontro Nacional do PROFBIO 

03/12/2021 Data-limite para envio pelos Coordenadores locais do parecer substanciado sobre a Qualificação do TCM dos mestrandos 

05/12/2021 Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou suspensão de bolsas de alunos 

12/12/2021 Segunda oportunidade - Exame de qualificação nacional - TEMA 3 

05/01/2022 Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou suspensão de bolsas de alunos 

30/01/2022 

 

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

requerida (*a depender da entrada da 4ª. turma do curso) 

05/02/2022 Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou suspensão de bolsas de alunos 

28/02/2022 Encerramento do período letivo na rede PROFBIO 

2022/1º. Semestre letivo (prorrogação) 

01/03/2022 Início do período letivo na rede PROFBIO (*a depender da entrada da 4ª. turma do curso) 

31/03/2022 Data-limite para PRÉ-DEFESA - apresentação pública dos mestrandos sobre o progresso geral do projeto de pesquisa desde a qualificação-TCM, com 

emissão de parecer pela comissão de acompanhamento dos TCM. 

11/04/2022 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. 

30/08/2022 Data-limite para defesa do TCM  

• Envio pelos Coordenadores locais das Atas de defesas e TCM com respectivo produto e demais documentos estabelecidos, para apreciação pela 

Comissão Nacional, até 60 dias após defesa. 

30/08/2022 Encerramento do período letivo na rede PROFBIO 


