CALENDÁRIO PARA O PESCD 2º/2021
de 26 a 30 de julho (pós-graduandos): período de inscrição de pós-graduandos nas disciplinas de graduação inscritas para
o PESCD 2º/2021. (O discente interessado deverá enviar para o email ppgq@ufscar.br o formulário preenchido e assinado.
Colocar no assunto do email o título: inscrição PESCD)
dia 31 de julho (professores/estagiários): prazo para entrega dos relatórios dos alunos que cursaram o PESCD no
1º/2021;
dia 04 de agosto (professores/estagiários): divulgação final dos alunos selecionados para estagiarem nas disciplinas
experimentais e gerais de graduação inscritas para o PESCD 2º/2021.
dia 27 de agosto (professores/estagiários): prazo para a entrega do plano de trabalho dos estagiários selecionados para o
PESCD 2º/2021.

RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS INSCRITAS PARA O PESCD 2º/2021
=>07.117-0 Fundamentos de Química - Profa. Dra. Ieda Lucia Viana Rosa (noturno)
=>07.150-1 Química de Coordenação - Profa. Dra. Ieda Lucia Viana Rosa (noturno)
=>07.225-7 - Química das Funções Orgânicas - Profa. Dra. Dulce Helena Ferreira de Souza (horário: Qua.
19h e Qui. 21h)
=>07.229-0 Fundamento de Química Orgânica - Profa. Dra. Dulce Helena Ferreira de Souza (horário: Seg. e
Qua. 14h)
=>07.233-8 - Química Orgânica II - Profa. Dra. Quezia Bezerra Cass (horário: Seg. e Qui. 14h)
=>07.234-6 - Química Orgânica III - Profa. Dra. Arlene Goncalves Correa (horário: Seg. e Qua. 10h)
=>07.443-8

Equilíbrio

Químico-Fundamentos e

Aplicações

em

Química

Analítica

-

Prof.

Dr.

Orlando Fatibello Filho (horário: Qua. 19h)
=>07.613-9 Eletroquímica - Profa. Dra. Lucia Helena Mascaro Sales (horário: Ter. e Sex. 14h)
=>07.629-5 Fundamentos de Espectroscopia - Prof. Dr. Manoel Gustavo Petrucelli Homem (horário: Ter. 16h
e Qui. 14h)
=>07.914-6 - Química de Materiais - Profa. Dra. Sandra Aparecida Cruz (horário: Ter. 08h e Qui. 14h)
(NORMAS PROEX) Estágio de Docência
Art. 21. O estágio de docência é parte integrante na formação do pós-graduando, objetivando a preparação para a docência, a
qualificação do ensino de graduação, e será obrigatório para todos os bolsistas do PROEX*, obedecendo aos seguintes critérios:
I – para o programa que possuir os dois níveis, mestrado e doutorado, a obrigatoriedade estará restrita ao Doutorado;
II - a duração mínima do estágio de Docência será de um semestre;
III- o docente de ensino superior que comprovar atividades docentes acatadas pela CG/PROEX, ficará dispensado do estágio de
docência;
IV - as atividades do estágio de Docência deverão ser compatíveis com a área de pesquisa no programa de pós-graduação,
realizada pelo pós-graduando;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*O Estágio Supervisionado de Capacitação Docente em Química é obrigatório para todos os bolsistas CAPES, independente do tempo de
bolsa
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