
 
EDITAL 182.3.2020 

PROCESSO SELETIVO PARA MONITORIA  

TURMA MAP INTENSIVA MINISTÉRIO DA SAÚDE 2020 

 

A Coordenação do Mestrado Profissional em Administração Pública (MAP) da FGV 

EBAPE torna pública a abertura do edital de monitoria para a turma do Ministério da Saúde, 

modalidade intensiva, para os alunos do programa de Pós-Graduação Acadêmica em 

Administração da FGV EBAPE (Mestrado e Doutorado em Administração). 

Trata-se de uma parceria entre a coordenação do MAP e a coordenação do Mestrado 

Acadêmico e Doutorado (MSc&PhD) com o intuito de contribuir para a excelência acadêmica 

do MAP com a participação ativa e exímia dos alunos pertencentes ao programa MSc&PhD. 

Nesse sentido, os alunos poderão ainda: I) conhecer os professores do MAP e suas respectivas 

metodologias de ensino; II) entender o funcionamento de um mestrado profissional e o perfil 

dos alunos que integram esse tipo de programa; III) ampliar a rede de contatos; e IV) quem 

sabe, estabelecer novas parcerias de projetos de pesquisa e de docência. 

 

1. DO PROGRAMA 

Para atender à crescente demanda caracterizada pela forte atuação profissional em 

segmentos do setor público brasileiro, a FGV EBAPE lançou, em 2012, o Mestrado em 

Administração Pública (MAP), na modalidade profissional. 

Trata-se de uma pós-graduação Stricto Sensu, pautada nas diretrizes da CAPES - 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação 

(Portaria 080/98) -, que permite ao mestrando a possibilidade de conciliá-lo com sua atividade 

profissional e de transferir conhecimentos para as organizações públicas e a sociedade. 

 

2. DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

O Ministério da Saúde é o órgão do Poder Executivo Federal responsável pela organização 

e elaboração de planos e políticas públicas voltados para a promoção, a prevenção e a 

assistência à saúde dos brasileiros. 



 
É função do Ministério dispor de condições para a proteção e recuperação da saúde da 

população, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias e 

melhorando a vigilância à saúde, dando, assim, mais qualidade de vida ao brasileiro. 

  

3. DA TURMA 

A turma é composta por 40 (quarenta) alunos, profissionais de nível superior do 

Ministério da Saúde. 

CALENDÁRIO TURMA MAP INTENSIVA: trata-se de disciplinas ministradas em módulos 

concentrados de uma semana, e intervalos de, aproximadamente, seis semanas, entre um 

módulo e outro. 

• OBJETIVO: formar lideranças no setor público brasileiro. O programa possibilita 

aos novos mestres prestar consultoria, exercer funções de direção ou gerência em 

administração pública, bem como avançar na carreira acadêmica. 

• HORÁRIO DAS AULAS:  

QUADRO DE HORÁRIOS 
 5ª e 6ª FEIRA SÁBADO DOMINGO 

HORÁRIO DAS AULAS 16h – 22h15 
9h – 13h15 

14h30 – 18h45 
08h30 – 12h45 

INTERVALOS 19h – 19h15 
10h30-10h45 
16h30-16h45 

10h30-10h45 

ALMOÇO X 13h15 – 14h30 X 

 

 

4. DAS DISCIPLINAS 

No programa de monitoria, o aluno acompanhará o professor nas aulas realizadas no 

edifício da FGV, em Brasília. As vagas de monitoria serão para as seguintes disciplinas 

obrigatórias: 

# DISCIPLINAS PROFESSOR PERÍODO 

1 Metodologia de Pesquisa Joaquim Rubens 
13 e 14 de agosto de 2020 
26 e 27 de setembro de 2020 

2 Teorias da Administração Pública Flavio Alcoforado 
15 e 16 de agosto de 2020 
24 e 25 de setembro de 2020 

3 Governo, Estado e Sociedade Octavio Amorim 

05 e 06 de novembro de 2020 
12 e 13 de dezembro de 2020 

4 Políticas Públicas Joana Monteiro 

07 e 08 de novembro de 2020 
10 e 11 de dezembro de 2020 

https://ebape.fgv.br/corpo-docente/joaquim-rubens
https://ebape.fgv.br/corpo-docente/flavio-alcoforado
https://ebape.fgv.br/corpo-docente/octavio-amorim-neto
https://ebape.fgv.br/corpo-docente/joana-monteiro


 

5 
Análise de Organizações e 
Políticas Públicas - AOPP 

Roberto Pimenta 
25 e 26 de fevereiro de 2021 
27 e 28 de março de 2021 

6 
Estudo Aprofundado de Caso – 
EAC 

Luiz Antonio Joia 
27 e 28 de fevereiro de 2021 
25 e 26 de março de 2021 

7 
Laboratório de Administração e 
Políticas Públicas I 

Francisco Gaetani 
06 e 07 de maio de 2021 
12 e 13 de junho de 2021 

8 
Contabilidade Financeira no Setor 
Pública 

Ricardo Lopes 
08 e 09 de maio de 2021 
10 e 11 de junho de 2021 

9 Governança para Resultados A DEFINIR 
05 e 06 de agosto de 2021 
04 e 05 de setembro de 2021 

10 
Empreendedorismo, Inovação e 
Sustentabilidade 

A DEFINIR 
07 e 08 de agosto de 2021 
02 e 03 de setembro de 2021 

11 Orçamento no Setor Público Armando Cunha 
14 e 15 de outubro de 2021 
20 e 21 de novembro de 2021 

12 
Políticas Públicas Informada por 
Evidência 

Joana Monteiro 
16 e 17 de outubro e 2021 
18 e 19 de novembro de 2021 

 

As ementas das disciplinas estão disponíveis no ANEXO I deste edital. 

 

5. DAS VAGAS:  

Será uma vaga de monitor para cada disciplina conforme calendário. Os processos 

seletivos serão divulgados ao longo do período do curso.  

 

6. DOS PRÉ-REQUISITOS: 

O aluno deve estar matriculado nos programas Stricto Sensu da FGV EBAPE e em 

situação acadêmica regular, ou ter concluído o programa até 2 anos (somente para ex-alunos 

dos mestrados profissionais e acadêmico). 

Entende-se por situação regular o aluno estar em dia com todas as entregas 

acadêmicas solicitadas pela coordenação do programa de origem, de acordo com o 

regulamento do curso.  

 

7. DO PROCESSO SELETIVO: 

O aluno interessado deve preencher o formulário por meio do link de inscrição 

divulgado pela Coordenação. As entrevistas ocorrerão próximas aos períodos da oferta de 

disciplinas. 

O processo seletivo consistirá em quatro fases:  

https://ebape.fgv.br/corpo-docente/roberto-pimenta
https://ebape.fgv.br/corpo-docente/luiz-antonio-joia
https://ebape.fgv.br/corpo-docente/francisco-gaetani
https://ebape.fgv.br/corpo-docente/ricardo-lopes
https://ebape.fgv.br/corpo-docente/armando-cunha
https://ebape.fgv.br/corpo-docente/joana-monteiro


 
• Análise Curricular;  

• Averiguação da situação acadêmica pela coordenação do Mestrado Acadêmico 

e Doutorado (MSc&PhD); 

• Entrevista na coordenação do MAP; 

• Seleção pelo professor responsável pela disciplina.   

 

Após divulgação do resultado do processo seletivo, não haverá em hipótese alguma 

revisão de qualquer etapa do processo, não cabendo recurso. 

 

8. DA INSCRIÇÃO 

A inscrição deve ser realizada pelo link divulgado pela Coordenação que será enviado 

por e-mail antes do início de cada ciclo de disciplinas.   

 

9. DO PRAZO 

Os prazos para inscrição por meio do link serão informados por e-mail pela coordenação 

do MAP ao longo do curso. 

 

10. DO VALOR DA BOLSA, DIÁRIAS E REEMBOLSO: 

O monitor receberá a quantia total de R$3.000,00 (três mil reais), que serão pagos em 

duas parcelas de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 

A FGV EBAPE pagará as passagens de ida e volta para Brasília, a hospedagem, a alimentação 

e a locomoção durante os dias de monitoria. As despesas referentes à alimentação e ao 

transporte serão por meio de reembolso com apresentação das notas fiscais para o 

funcionário Adriano Campos (adriano.campos@fgv.br) com cópia para a coordenação do 

MAP (map_ebape@fgv.br)  

• Valor da alimentação: até R$ 120,00 (cento e vinte reais) por dia, não acumulativo.  

• Valor do transporte: até R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a todo o 

período da monitoria. 

 

 

 

mailto:adriano.campos@fgv.br
mailto:map_ebape@fgv.br


 
 

IMPORTANTE:  

a) A FGV EBAPE não reembolsará despesas de bebidas alcoólicas.  

b) Os valores referentes à alimentação só serão reembolsados com a descrição dos 

produtos e com o CFP do monitor da nota.  

c) Não serão aceitos como recibo prints da tela do aplicativo de corridas utilizado para 

locomoção.  

 

11. DAS ATIVIDADES DO MONITOR 

São, entre outras atividades, atribuições do monitor: 

• Disponibilizar o material e fazer a gestão da disciplina no eClass – ambiente de 

aprendizagem da Fundação Getulio Vargas (FGV). A ementa/programação deve ser o 

primeiro documento a ser disponibilizado. 

• O monitor deve ler os textos obrigatórios da disciplina e está a par da forma como a 

mesma será conduzida; 

• Acompanhar o professor durante as aulas. É obrigatório a presença em sala de aula. 

Em caso de ausência, o professor responsável pela disciplina e a coordenação do MAP 

devem ser avisados com antecedência; 

• Realizar orientação extraclasse dos alunos referentes ao conteúdo da disciplina no 

período de duração da disciplina; 

• Responder as dúvidas dos alunos referentes à disciplina; 

• Auxiliar o professor na correção dos trabalhos; 

• Apoiar as atividades acadêmicas do professor relacionadas à disciplina. 

 

IMPORTANTE: não disponibilizar as notas dos alunos no eClass. As notas devem ser lançadas 

somente no Docente Online e o feedback referente ao desempenho dos alunos deve ser 

realizado individualmente. 

 

 

 



 
 

12. A AVALIAÇÃO 

Após a conclusão da monitoria, é emitida uma declaração de participação para fins 

acadêmicos e o monitor é avaliado pela turma, com a finalidade de contribuir para o seu 

desenvolvimento profissional.  

São pontos considerados na avaliação: 

• Domínio do conteúdo pelo monitor; 

• Assiduidade e pontualidade do monitor durante a disciplina; 

• Facilidade de relacionamento do monitor com os alunos; 

• Comportamento proativo do monitor; 

• Disponibilidade do monitor para esclarecer as dúvidas sobre a disciplina; 

• Preparação para apoiar à realização das atividades propostas pelo professor; 

• A relevância do monitor para o bom desempenho da disciplina. 

• Indicação do monitor para a próxima turma da disciplina oferecida.  

 

13. DO CALENDÁRIO 

O calendário anual com os dias e horários em que as disciplinas serão ofertadas estão 

no ANEXO II.  

Os casos omissos e situações não previstas no presente edital serão avaliados e 

decididos pela Coordenação do MAP. 

Para mais informações, entrar em contato com a coordenação do MAP 

(map_ebape@fgv.br ou telefone: 21-3083-2722/2723). Assunto: Monitoria Turma MAP MS 

2020. 

 

Rio de janeiro, 01 de julho de 2020 

 

_______________________________ 
 

Coordenador Acadêmico do Mestrado Profissional em Administração Pública - MAP 
Prof. Francisco Gaetani 

mailto:map_ebape@fgv.br


 
ANEXO I 

 

TABELA I - DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS: 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

Fontes de informação para a pesquisa em administração; Importância da pesquisa científica; 

Propósitos da pesquisa em administração; Investigação humana e ciências; Propósitos de uma 

pesquisa; Alegações de conhecimento; Estratégias de investigação; Roteiro de um projeto de 

pesquisa; O processo de escrever; Modelo científico tradicional; Teorias e paradigmas; Pesquisa 

quantitativa x qualitativa; A natureza da causalidade; Raciocínio crítico; Conceptualização e medição; 

Operacionalização; Confiabilidade e validade; Generalização e triangulação; Escalas de mensuração; 

Construção de escalas; Dimensão temporal das investigações; Medidas; Métodos quantitativos na 

pesquisa em administração; Generalização e triangulação; Construção de questionário; Surveys e 

entrevistas; Índices e escalas; Investigação não obstrutiva; Métodos qualitativos na pesquisa em 

administração; Estudo de caso; Teoria fundamentada (groundedtheory) e Análise de dados 

qualitativos. 

 

TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Administração Pública: demarcando um novo campo de conhecimento/prática. Teorias organizacionais 

e teorias de administração pública. Temas e debates do campo: política e administração/burocracia, 

eficiência e democracia/ políticas públicas e policyanalysis/ administração pública comparada/ 

normativismo/ ”managerialismo”. Teorias de administração pública e reformas administrativas. Dilemas 

da Administração Pública Contemporânea: relações público-privadas sob a perspectiva da governança. 

Novas formas de provisão e gestão dos serviços públicos: prestação direta ou delegada; desestatização, 

privatização, publicização, desregulamentação e terceirização. Organizações sociais, OSCIPs, OMPS, 

serviços sociais autônomos. Contratos de gestão. PPPs. Agências executivas. Agências reguladoras. 

Regulação. 

 

GOVERNO, ESTADO E SOCIEDADE 

Análise do processo de formação do Estado-nacional, das relações entre o Governo e principais atores 

políticos. Caracterização da estrutura e funcionamento do sistema de representação política, bem como 

da dinâmica das relações de poder entre diferentes atores sociais. Formação do Estado Nacional: 



 
problemas do federalismo. Estrutura institucional e Representação de Interesses: Presidencialismo de 

coalizões, sistema eleitoral e partidos políticos. Atores e Dinâmica Política: Trabalhadores urbanos e o 

Sindicalismo, Empresariado Industrial e Associações de Classe, Militares, Burocracia, Campesinato, 

Movimentos Sociais e Organizações Não-Governamentais (ONGs). 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

A disciplina examina os processos políticos em uma perspectiva comparativa a fim de adquirir um 

entendimento sólido do governo e dos desafios e soluções da política pública. Os microfundamentos 

do comportamento político e burocrático, os determinantes das políticas públicas, e os atuais e 

iminentes desafios institucionais e estruturais que estão transformando o que estado faz e a maneira 

como ele o faz. O princípio organizativo central da segunda parte do curso é o ciclo político – desde a 

definição da agenda política, a formulação, adoção, implementação, fiscalização e reforma das políticas 

públicas. Emprega-se um misto de teoria e exemplos empíricos de diferentes países para elucidar 

políticas públicas de diferentes esferas. Conceitos chave no processo político incluem o papel da 

deliberação e a formulação da política, competição, coordenação, cooperação e ação coletiva, discrição, 

delegação, quantificação e avaliação, custos de transição e assimetrias informacionais. 

 

TABELA II -  DISCIPLINA ELETIVAS DE INTERVENÇÃO/ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL OBRIGATÓRIA: 

ANÁLISE DE ORGANIZAÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS (AOPP) 

Nesta disciplina os alunos completarão um estudo relacionado com políticas ou administração pública. 

Busca-se, dessa forma, aplicar as teorias e abordagens adquiridas ao longo do curso para um problema 

de natureza prática. Os alunos devem identificar um problema relacionado com políticas ou 

administração pública, definir o(s) problema (s), organizar os dados e realizar as análises adequadas 

para concluir com recomendações concretas de ação e intervenção, sintetizadas num relatório final. 

Para isto, serão incentivados, metodologicamente, a recorrer à pesquisa-ação e outras dinâmicas de 

inserção organizacional. Os alunos também podem optar por uma avaliação ex-ante ou ex-post de 

determinada política ou programa público (e suas alternativas regulatórias), fazendo uso de métodos 

quantitativos e qualitativos de análise e usando, preferencialmente, bases de dados governamentais e 

públicos ou participando de processos de consulta pública. Além do relatório final, os alunos serão 

incentivados a apresentar ou documentar o trabalho em outras formas de comunicação e mídias, como 

participação em processos de audiência pública, produção de DVD, seminários de divulgação, 

entrevistas ou artigos de opinião, entre outros. 

 



 
TABELA III - DISCIPLINAS ELETIVAS 

 

ESTUDO APROFUNDADO DE CASO (EAC) 

Os participantes que escolhem esta trilha de orientação do trabalho de conclusão de curso (EAC) 

serão orientados no processo de elaboração de um Estudo Aprofundado de Caso (EAC) relativo a 

uma organização política ou programa público. 

O propósito do curso é ajudar os alunos no desenvolvimento de habilidades relativas ao projeto, 

desenvolvimento, elaboração e comunicação de pesquisas fundamentadas no método de estudo de 

caso. Visa-se, também, permitir que os alunos desenvolvam capacidades críticas associadas à 

avaliação de artigos cuja metodologia usada é a de estudo de caso. 

 

LABORATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS I E II 

O conteúdo será dividido em duas disciplinas: uma focada em temas relacionados com administração 

pública e governança e outra relacionada com o processo de políticas públicas, no contexto brasileiro. 

Os laboratórios buscam aproximar os participantes com organizações e programas públicos de 

natureza inovadora. A primeira disciplina será centrada na apresentação, debate e análise de temas 

contemporâneos de administração pública e governança, incentivando o estudo de casos reais de 

inovação, adotados nos três níveis do governo no contexto brasileiro, assim como no contexto 

internacional. Estratégias de flexibilização de gestão pública, gestão e avaliação por resultados, 

formas contemporâneas de controle e outras inovações gerenciais e de parcerias público-privadas 

serão exemplos de temas a serem debatidos. Casos concretos de formulação, implementação, 

monitoramento e avaliação de políticas e programas públicos serão debatidos e analisados na 

segunda disciplina. Privilegiar-se-ão as áreas de políticas sociais, inovação tecnológica, finanças 

públicas, segurança e cidadania, acompanhando a orientação pedagógica do programa. 

 

CONTABILIDADE FINANCEIRA NO SETOR PÚBLICO 

Diferenças entre políticas contábeis atualmente requeridas no Brasil e políticas contábeis que entes 

públicos brasileiros estavam acostumados e preparados a adotar. O processo brasileiro de 

convergência das normas locais às IPSASs e a implantação das IPSASs conduzido pelos diversos entes 

federativos do Brasil. Requerimentos contábeis da Lei 4.320/64. Requerimentos contábeis das IPSASs 

(originais). Aspectos “avançados” das IPSASs (originais). Requerimentos contábeis da STN. Outros 

aspectos legais que podem influenciar na escolha de políticas contábeis. Relação custo-benefício da 

informação contábil. Uso da informação contábil como orientador e legitimador de políticas públicas. 



 
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS 

Governança contemporânea e gestão para resultados. Abordagens correntes de gestão para 

resultados. A construção da estratégia: cenarização e análise ambiental; stakeholders; definição de 

propósito, resultados e iniciativas; indicadores de desempenho. A execução da estratégia: 

desdobramentos; contratualização, alinhamentos da estrutura, processos, pessoas, tecnologia, 

orçamento. O monitoramento e avaliação da estratégia: sistemática de M&A, disseminação e 

apropriação, aprendizado, transparência, responsabilização. 

 

EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

Novas tecnologias, novas possibilidades, novos comportamentos, novos modelos de negócios, novas 

necessidades, novos desafios. Instrumentos conceituais e analíticos: compreendendo a ciência da 

complexidade e implicações na gestão; utilizando o conceito de bem público como referência de 

efetividade no setor público; busca de soluções inovadoras com criatividade; atendendo stakeholders 

com efetividade; o processo de inovação e o papel do governo. Sustentabilidade: a busca do equilíbrio 

entre força e fraqueza; cooperação e competição; diversidade e padronização; preservação e 

destruição; indústria e comunidade; e inclusão e separação. 

 

ORÇAMENTO NO SETOR PÚBLICO 

Os novos parâmetros da orçamentação e as funções de planejamento e controle no setor público. O 

caráter multifacetado do orçamento; as dimensões econômicas e política das escolhas orçamentárias. 

O ciclo orçamentário como sequência de decisões tomadas num contexto institucional e organizacional. 

A busca da inovação e a experiência internacional. O orçamento e a redução do caráter aleatório da 

gestão organizacional. Qualidade do gasto: os atributos do processo orçamentário e as alavancas para a 

transformação. 

 

POLÍTICA PÚBLICA INFORMADA POR EVIDÊNCIA 

O setor público possui demandas crescentes que precisam ser atendidas por um orçamento limitado. 

Assim, a necessidade de aplicar recursos em políticas que de fato gerem impacto é cada vez mais 

premente. Mas que políticas são essas? Embora não exista uma fórmula mágica para prover 

educação de qualidade, ofertar saúde sem filas e prover segurança em todas as áreas de uma cidade, 

pesquisas são capazes de identificar desenhos de políticas que são promissoras ou que foram 

atestadas como fracassadas. O uso de evidências para apoiar o desenho de políticas é uma prática 

crescente em países como Inglaterra, EUA e Chile, mas ainda incipiente no Brasil. 



 
ANEXO II 

Mestrado Profissional em Administração Pública - MAP 

Programação Calendário Acadêmico MINISTÉRIO DA SAÚDE 2020 

 

 1ª SEMANA  2ª SEMANA 

Atividades Online: 27 de julho a  
07 de agosto de 2020 

Atividades Online: 07 a 18 de setembro de 
2020 

Período de aulas:  
13 a 16 de agosto de 2020 

Período de aulas:  
24 a 27 de setembro de 2020 

Prazo para divulgação das notas: 18 de outubro de 2020 

 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO NAS DISCIPLINAS - 3ª E 4ª SEMANAS 

05 a 09 de outubro de 2020 – via Aluno Online 

3ª Semana 4ª Semana 

Atividades Online: 19 a 30 de outubro de 
2020 

Atividades Online: 23 de novembro a  
04 de dezembro de 2020 

Período de aulas:  
05 a 08 de novembro de 2020 

Período de aulas:  
10 a 13 de dezembro de 2020 

Prazo para divulgação das notas: 10 de janeiro de 2021 

 

MÓDULO INTERNACIONAL 

JANEIRO DE 2021 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO NAS DISCIPLINAS - 5ª E 6ª SEMANAS 

25 a 29 de janeiro de 2021 – via Aluno Online 

5ª Semana 6ª Semana 

Atividades Online: 07 a 21 de fevereiro de 
2021 

Atividades Online: 07 a 21 de março de 
2021 

Período de aulas:  
25 a 28 de fevereiro de 2021 

Período de aulas:  
25 a 28 de março de 2021 

Prazo para divulgação das notas: 18 de abril de 2021 

 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO NAS DISCIPLINAS - 7ª E 8ª SEMANAS 

05 a 09 de abril de 2021 – via Aluno Online 

7ª Semana 8ª Semana 

Atividades Online: 19 a 30 de abril de 2021 Atividades Online: 23 de junho a 06 de 
julho de 2021 

Período de aulas:  
06 a 09 de maio de 2021 

Período de aulas:  
10 a 13 de junho de 2021 

Prazo para divulgação das notas: 11 de julho de 2021 

 
 
 
 
 



 
 

 SUBMISSÃO DO PROJETO NO SGA 

 Até 04 de junho de 2021 

 

 APROVAÇÃO DO PROJETO PELO ORIENTADOR NO SGA 

 Até 11 de junho de 2021 

 
 

 MÓDULO INTERNACIONAL  

JULHO DE 2021 

 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO NAS DISCIPLINAS - 9ª E 10ª SEMANAS 

05 a 10 de julho de 2021 – via Aluno Online 

9ª Semana 10ª Semana 

Atividades Online: 19 a 30 de julho de 2021 Atividades Online: 16 a 28 de agosto de 
2021 

Período de aulas:  
05 a 08 de agosto de 2021 

Período de aulas:  
02 a 05 de setembro de 2021 

Prazo para divulgação das notas: 26 de setembro de 2021 

 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO NAS DISCIPLINAS - 11ª E 12ª SEMANAS 

13 a 17 de setembro de 2021 – via Aluno Online 

11ª Semana 12ª Semana 

Atividades Online: 27 de setembro a 08 de 
outubro de 2021 

Atividades Online: 01 a 12 de novembro de 
2021 

Período de aulas:  
14 a 17 de outubro de 2021 

Período de aulas:  
18 a 21 de novembro de 2021 

Prazo para divulgação das notas: 10 de dezembro de 2021 

 
 

 MÓDULO INTERNACIONAL  

JANEIRO DE 2022 

 
 

 SUBMISSÃO DA VERSÃO PRELIMINAR NO SGA  

Até 18 de março de 2022 

 
 APROVAÇÃO DA VERSÃO PRELIMINAR NO SGA 

Até 25 de março de 2022 

 

 PERÍODO DE DEFESA  

11 a 26 de abril de 2022 
 

 

 

 


