
CALENDÁRIO PARA MATRÍCULA DE ALUNOS NOVOS (LEIA COM ATENÇÃO)

a. matrículas dos candidatos aprovados no processo seletivo 1º/17 para os cursos de mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado

=> MATRÍCULA PARA O CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL: DE 06 A 10 DE MARÇO DE 2017
 
=> MATRÍCULAS FLUXO CONTÍNUO (MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO):  DE 06 DE MARÇO A 14 DE JULHO DE 2017 (data  máxima para
efetivação da matrícula para o 1º/2017 para os cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado)

INÍCIO SEMESTRE: 13 DE MARÇO DE 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES PARA O CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO:

Segundo decisão da 396a reunião da CPG de 10/02/2012, as bolsas concedidas pelo PPGQ serão encerradas quando o aluno alcançar 24 meses matriculado no 
programa. Por esta razão, sugere-se aos alunos aprovados, porém que ainda estão sem bolsa, que façam a matrícula apenas quando a bolsa for concedida. Se desejarem cursar
disciplinas, podem fazê-lo como aluno especial sem nenhum prejuízo, respeitando as datas estipuladas no calendário acadêmico de matrícula vigente. O aluno que, por qualquer 
motivo, não se manifestar ou não aceitar a bolsa no mês em que ela for concedida, perderá o direito de concorrer a bolsa no processo seletivo vigente.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATENÇÃO CANDIDATOS SELECIONADOS AO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL.

AVALIAÇÃO 2ª ETAPA:
 Artigo 5º – Segunda Etapa:

No final do semestre, os discentes que mostrarem rendimento compatível com conceitos A ou B, na disciplina Preparação do Projeto Profissional, passarão para a 
segunda etapa que consistirá na continuidade das atividades para complementar os créditos e a elaboração da dissertação.

O discente que não obtiver o rendimento compatível com conceitos A ou B na disciplina Preparação do Projeto Profissional ou não concluir a disciplina Preparação do 
Projeto Profissional no seu primeiro semestre receberá certificados referentes às disciplinas que conseguir aprovação e será desligado do programa

Para o curso de Mestrado Profissional ao final na defesa do plano de trabalho, a comissão examinadora deverá decidir se aprova ou não o candidato. Estas etapas são 
de caráter eliminatório.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENÇÃO CANDIDATOS SELECIONADOS AO CURSO DE DOUTORADO.

Comissão de bolsa - Para pleitear a bolsa do Programa, o candidato já deverá ter defendido o mestrado, entregar toda a documentação para a matrícula e ter a nota mínima na 
prova de química geral 5,0 (cinco).

A distribuição de bolsa para o Curso de Doutorado é realizada nos primeiros dias do mês, sempre que houver bolsa disponível e antes da reunião mensal da CPG que 
homologará as matrículas novas.

Para participar da reunião de distribuição de bolsa, recomendamos que o candidato entregue todos os documentos necessários para a matrícula, até o ultimo dia do mês
anterior, para não correr o risco de perder essa reunião.

A reunião de distribuição de bolsas para o mês de março está prevista para o dia 13/03 (para participarem dessa reunião, a matrícula deverá ser realizada até o dia 
10/03).

Observações: Segundo decisão da 396a reunião da CPG de 10/02/2012, as bolsas concedidas pelo PPGQ serão encerradas quando o aluno alcançar 48 meses matriculado no 
programa. Por esta razão, sugere-se aos alunos aprovados, porém que ainda estão sem bolsa, que façam a matrícula apenas quando a bolsa for concedida. Se desejarem cursar
disciplinas, podem fazê-lo como aluno especial sem nenhum prejuízo, respeitando as datas estipuladas no calendário acadêmico de matrícula vigente. O aluno que, por qualquer 
motivo, não se manifestar ou aceitar a bolsa no mês em que ela for concedida, perderá o direito da respectiva bolsa no referido mês.



MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO
Horários das Disciplinas do PPGQ 1º/2017 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

QUI.003 Estágio Supervisionado de Capacitação Docente em Química 1     
QUI.004 Estágio Supervisionado de Capacitação Docente em Química 2     
QUI.005 Ciência com Qualidade: A Importância das Boas Práticas (Obrigatória para todas as áreas do 
Mestrado Acadêmico e Doutorado, válido para ingressantes a partir do 1º/2016 – 01 crédito)  
Profs. Drs. Joaquim de Araújo Nóbrega e Romeu Cardozo Rocha Filho 
Disciplina oferecida 1 vez ao ano   

10h às 12h

QUI.2001/17 Tópicos em Química: Tópicos Avançados em Bioquímica (Optativa – 13 créditos)  Prof. Dr. Julio
Zukerman Schpector 14h às 18h
QUI.2007/17 Tópicos em Química: Quimiometria I (Optativa – 08 créditos) – Prof. Dr. Edenir Rodrigues
Pereira Filho 

Cronograma em breve

QUI.2008/17 Tópicos em Química: Quimiometria II (Optativa – 08 créditos) – Prof. Dr. Renato Lajarim
Carneiro

Cronograma em breve

QUI.2009/17 Tópicos em Química: Ambiente, Sociedade e Educação (Optativa – 04 créditos)  
Profs. Drs. Vania Gomes Zuin  

14h às 16h

QUI.20010/17 Tópicos em Química: Da Leitura à Produção: Literatura em Química (Optativa – 06 
créditos) – Profs. Drs. Joaquim de Araújo Nóbrega e Romeu Cardozo Rocha Filho (máximo de 15 vagas) 16h às 18h

QUI.301 Cinética Química (Obrigatória MD 13 créditos)  Prof. Dr. Carlos Ventura D’Alkaine

QUI.302 Química Quântica 1 (Obrigatória D  13 créditos)  Prof. Dr. Alejandro Lopez Castillo

QUI.303 Termodinâmica Química  (Obrigatória MD 13 créditos)   Prof. Dr. Manoel Gustavo Petrucelli
Homem
QUI.321 Eletroquímica Avançada (Optativa – 13 créditos) Prof. Dr. Nerilso Bocchi

QUI.3001/17 Tópicos em FísicoQuímica: Conceitos Fundamentais em Ciência de Polímeros (Optativa –
13 créditos) Profs. Drs. Caio Marcio Paranhos da Silva e Sandra Andrea Cruz                  
QUI.3002/17 Tópicos em Físico Química:  Técnicas de Caracterização em Sólidos (Optativa – 13 
créditos) Prof. Dr. Edson Roberto Leite
QUI.902 Química Ambiental 1 (Obrigatória D13 créditos) Prof. Dr. Pedro Sérgio Fadini 14h às 18h

QUI.701 Química Inorgânica Avançada (Obrigatória MD –13 créditos)  Prof. Dr. Jean Marcel Ribeiro
Gallo 14h às 18h
QUI.702 Métodos Físicos em Química Inorgânica (Obrigatória MD –13 créditos)  Prof. Dr. Fillipe Vieira
Rocha

14h às 18h

QUI.761 Química de Coordenação (Optativa –13 créditos) Prof. Dr. Alzir Azevedo Batista 08h às 12h

QUI.7001/17 Tópicos em Química Inorgânica: Fotoquímica (Optativa – 13 créditos) – Profa. Dra. Rose
Maria Carlos

08h às 10h 08h às 10h

QUI.7002/17 Tópicos em Química Inorgânica: Síntese, Caracterização e Aplicações de Bases de Schiff e
Seus Complexos (Optativa –13 créditos)  Prof. Dr. Edward Ralph Dockal

10h às 12h 10h às 12h

QUI.501 Química Orgânica Avançada (Obrigatória MD– 13 créditos)  Profa. Dra. Arlene Gonçalves 
Corrêa
QUI.503   Avanços   em   Espectroscopias   para   Identificações   de   Substâncias   Químicas   (Optativa   –   13
créditos)  Prof. Dr. João Batista Fernandes



QUI.521 RMN – Uma Abordagem Teórico/Prática Moderna (Optativa – 13 créditos)  Prof. Dr. Antonio Gilberto
Ferreira

QUI.541 Metodologia de Síntese Orgânica ((Optativa – 13 créditos)  Prof. Dr. Timothy John Brocksom

QUI.561 Química de Produtos Naturais Secundários (Optativa – 13 créditos)  Profa. Dra. Maria  
Fátima das Graças Fernandes da Silva

DISCIPLINAS OFERECIDA PELA ESCOLA DE VERÃO – 02 créditos cada  disciplina
(ver horário na programação) 

QUI.200-2/17 Tópicos em Química: Compostos de Coordenação no Combate ao Câncer (Optativa) - Prof. Dr. Fillipe Vieira Rocha (DQ/UFSCar)

QUI.200-3/17 Tópicos em Química: Asymmetric Synthesis of Bioactive Compounds (Optativa) - Profs. Drs. Hon Wai Lam (University of Nottingham, UK) e
Edson Rodrigues Filho (DQ/UFSCar);

QUI.200-4/17 Tópicos em Química: Spot Testes em Análises Clínicas (Optativa) - Profs. Drs. Wendell Karlos Tomazelli Coltro (UFG) e Fernando Cruz Moraes
(DQ/UFSCar)

QUI.200-5/17 Tópicos em Química: Metals in Medicine (Optativa) - Profs. Drs. María Concepción Gimeno Floría (Universidad de Zaragoza, Espanha) e Fillipe
Vieira Rocha (DQ/UFSCar)

QUI.200-6/17 Tópicos em Química: Materiais Biocompatíveis: Preparação e Aplicações (Optativa) - Profs. Drs. Joni Augusto Cirelli (UNESP), Nilson Tadeu
Camarinho de Oliveira (USP) e Ernesto Chaves Pereira de Souza (DQ/UFSCar)

http://www.vcu.edu/


MESTRADO PROFISSIONAL

Horários das Disciplinas do PPGQ 1º/2017 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª
ENSINO DE QUÍMICA

Nova grade para ingressantes a partir de 1/2014
QUI.401 Preparação do Projeto Profissional - todos os docentes com orientandos da área de ENSINO DE 
QUÍMICA iniciando mestrado profissional no 1º/2017 (Obrigatória EQ - 10 créditos)

    

QUI.402 Fundamentos de  Química A (Obrigatória EQ - 10 créditos) Profa. Dra. Clelia Mara de Paula 
Marques 9:00 às 12:00

QUÍMICA TECNOLÓGICA
QUI.601 Preparação do Projeto Profissional (Obrigatória QT - 14 créditos) - Todos os docentes com 
orientandos iniciando  mestrado profissional no 1º/2017     
QUI.602 Química Avançada (Obrigatória QT - 13 créditos) - Profs. Drs. Caio Marcio Paranhos da 
Silva(FQ), Edenir Rodrigues Pereira Filho (QA), Ieda Lucia Viana Rosa (QI) e Ricardo Samuel Schwab 
(QO)

1ª turma       -     dias:  17/03 – 24/03 – 31/03 – 07/04
2ª turma         -     dias:  28/04 – 05/05 – 12/05 – 19/05
3ª turma         -     dias:  26/05 – 02/06 – 09/06 – 23/06
4ª turma         -     dias:  30/06 – 07/07 – 14/07
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