
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Calendário Nacional do PROFBIO/2022  

 Atualização aprovada em 31 de janeiro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data Atividades turma 2020/2022 Atividades turma 2022/24 

2021/2º. Semestre (*** sujeito a revisão dependendo da situação sanitária do país) 

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

suspensão de bolsas de alunos 

 

15/01/2022  Prazo para as IES realizarem Registro Acadêmico dos mestrandos 

16/01 a 

05/02/2022 

 Período para mestrandos fazerem requerimento de classificação 

socioeconômica pela FUMP, pelo site http://www.fump.ufmg.br 

30/01/2022 

 

Segunda oportunidade - Exame de qualificação nacional - TEMA 3  

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

suspensão de bolsas de alunos 

 

07/02/2022  Data-limite para cadastro de dados dos docentes e dos mestrandos de 2017, 

2018 e 2020 no Sistema Operacional do PROFBIO - SOP  

15/02/2022 

 

Data-limite para envio, pelos Coordenadores Locais, de solicitações de 

credenciamento*/recredenciamento de docentes, com toda 

documentação requerida  

**Atenção: Coordenadores devem agendar com antecipação a 

reunião do colegiado para análise dos pedidos 

Data-limite para envio, pelos Coordenadores Locais, de solicitações de 

credenciamento*/recredenciamento de docentes, com toda 

documentação requerida 

**Atenção: Coordenadores devem agendar com antecipação a reunião 

do colegiado para análise dos pedidos 

05/03/2022 Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

 

07/03/2022  Data-limite para cadastro de dados dos mestrandos de 2022 no Sistema 

Operacional do PROFBIO - SOP  

21/02 a 

11/03/2022 

 Período para inscrição dos candidatos à bolsa em suas respectivas 

instituições (módulo SOP em construção) 

*As coordenações locais só deverão aceitar inscrições com 

documentação completa  

15/03/2022  Data-limite para Coordenadores homologarem e enviarem a documentação 

completa de inscrição dos candidatos a bolsa para a secretaria nacional 

*Atenção: não serão aceitas inscrições enviadas sem documentação 

completa 

2022/1º. Semestre (*** sujeito a revisão dependendo da situação sanitária do país) 

01/04/2022 Início do período letivo na rede PROFBIO Início do período letivo na rede PROFBIO 

05/04/2022  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

05/05/2022  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

15/05/2022 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. 

 

31/05/2022 Data-limite para envio, pelos coordenadores (via SOP), 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 

Data-limite para cadastro de dados dos bolsistas na Plataforma de bolsas 

da CAPES**(condicionado a liberação pela CAPES) e na Plataforma SOP 

about:blank


atrasos nas defesas, com a respectiva indicação de soluções para contornar 

os problemas. 

**Atenção: Coordenadores devem agendar com antecipação a 

reunião do colegiado 

01/06/2022  Data-limite para definição das orientações e tema dos projetos de TCM dos 

mestrandos 

05/06/2022  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

10/06/2022  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores (via SOP), do tema do 

projeto de TCM dos mestrandos e respectivo orientador, bem como a 

comissão de acompanhamento do projeto determinada pelo colegiado.  

**Atenção: Coordenadores devem agendar com antecipação a reunião 

do colegiado  

05/07/2022  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

29/07/2022  Data-limite para envio, pelos Coordenadores, de solicitações de 

credenciamento/recredenciamento de docentes, com toda documentação 

requerida 

**Atenção: Coordenadores devem agendar com antecipação a reunião 

do colegiado para análise dos pedidos 

05/08/2022  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

28/08/2022  Exame de qualificação nacional - TEMA 1 (1ª. chance) 

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

Atenção: 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. 

 

31/08/2022 Encerramento do período letivo na rede PROFBIO Encerramento do período letivo na rede PROFBIO 

2022/2º. Semestre (*** sujeito a revisão dependendo da situação sanitária do país) 

01/09/2022  Início do período letivo na rede PROFBIO 

05/09/2022  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de:  

• cancelamento ou suspensão de bolsas de alunos 

• desligamento de alunos que não efetivaram matrícula  

30/09/2022  Data-limite para entrega do projeto TCM, pelo mestrando, para a 

coordenação local 

05/10/2022  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

31/10/2022  Data-limite para a Coordenação local encaminhar, para a Comissão 

Nacional, os projetos de TCM aprovados pelo Colegiado, 

acompanhados dos respectivos pareceres consubstanciados. 



**Atenção: Coordenadores devem agendar com antecipação o prazo 

local de entrega dos projetos e a reunião do Colegiado para aprovação 

dos pareceres consubstanciados da comissão de acompanhamento 

05/11/2022  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

9 a 12/11/2022  V Evento Nacional do PROFBIO  

05/12/2022  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

31/12/2022  Encerramento do período letivo na rede PROFBIO 

2023/1º. Semestre (*** sujeito a revisão dependendo da situação sanitária do país) 

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

suspensão de bolsas de alunos 

29/01/2023  Exame de qualificação nacional - TEMA 2 (1ª. chance) 

01/02/2023  Início do período letivo na rede PROFBIO 

05/02/2023  Data limite para comunicação, pelos coordenadores, de:  

• cancelamento ou suspensão de bolsas de alunos 

• desligamento de alunos que não efetivaram matriculados  

10/02/2023 

 

 Data limite para envio, pelos Coordenadores, de solicitações de 

credenciamento/recredenciamento de docentes, com toda documentação 

requerida 

01/03/2023  Data limite para envio, pelos Coordenadores, de pedidos de coorientação 

de projetos TCM da turma 2022 (1ª. chamada) 

05/03/2023  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

31/03/2023  Data limite para comprovação da proficiência em idioma, pelos 

mestrandos, junto às coordenações locais 

05/04/2023  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

05/04/2023  Data limite para envio, pelos Coordenadores (via SOP), do resultado 

global sobre a proficiência em idioma 

30/04/2023  Data-limite para Qualificação-TCM com apresentação, pelo mestrando, 

dos resultados parciais do projeto de TCM. 

05/05/2023  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

10/05/2023  Data-limite para a Coordenação local encaminhar, para a Comissão 

Nacional, o parecer geral sobre a Qualificação-TCM, acompanhado 

dos respectivos pareceres consubstanciados da comissão avaliadora 

dos trabalhos. 

**Atenção: Coordenadores devem agendar com antecipação a reunião 

do Colegiado para análise dos pareceres consubstanciados e emissão 

do parecer geral  



31/05/2023  Data-limite para registro, pelos Coordenadores, da situação dos projetos 

quanto à apreciação pelo comitê de ética institucional, no SOP. 

05/06/2023  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamentos ou 

suspensão de bolsas de alunos 

31/06/2023  Encerramento do período letivo na rede PROFBIO 

2023/2º. Semestre (*** sujeito a revisão dependendo da situação sanitária do país) 

05/07/2023  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamentos ou 

suspensão de bolsas de alunos 

30/07/2023  Exame de qualificação nacional - TEMA 3 (1ª. chance) 

01/08/2023  Início do período letivo na rede PROFBIO 

05/08/2023  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de:  

• cancelamento ou suspensão de bolsas de alunos 

• desligamento de alunos que não efetivaram matrícula 

10/08/2023  Data-limite para envio, pelos coordenadores, de solicitações de 

credenciamento**/recredenciamento de docentes, com toda documentação 

requerida (**a depender de autorização de nova turma) 

**Atenção: Coordenadores devem agendar com antecipação a reunião 

do colegiado para análise dos pedidos 

05/09/2023  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

30/09/2023 

 

 Data limite para envio, pelos Coordenadores, de pedidos de coorientação 

de projetos TCM (2ª. chamada) 

05/10/2023  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

05/11/2023  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

8 a 11/11/2023  VI Evento Nacional do PROFBIO  

05/12/2023  Data-limite para comunicação, pelos coordenadores, de cancelamento ou 

suspensão de bolsas de alunos 

15/12/2023  Data-limite para PRÉ-DEFESA - apresentação pública dos mestrandos 

sobre o progresso geral do projeto de pesquisa desde a qualificação de 

TCM, com emissão de parecer consubstanciado pela comissão de 

acompanhamento dos TCM. 

20/12/2023  Data-limite para envio, pelos coordenadores, via SOP, 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. 

**Atenção: Coordenadores devem agendar com antecipação a reunião 

do colegiado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

31/12/2023  Encerramento do período letivo na rede PROFBIO 

2024/1º. Semestre (*** sujeito a revisão dependendo da situação sanitária do país) 

28/02/2024  Data-limite para pedidos de prorrogação de defesa de TCM (documentação 

conforme art. 34º. do regimento nacional) 

31/03/2024  Data-limite para defesa dos TCM   

Atenção: envio pelos Coordenadores locais das Atas de defesas e TCM 

com respetivo produto, para homologação pela Comissão Nacional até 60 

dias após defesa 

31/05/2024  Data-limite para entrega da versão final corrigida do TCM e homologada 

pelo colegiado local, com demais documentos previstos no art. 38º. do 

regimento nacional, para apreciação pela Comissão Nacional. 


