
CALENDÁRIO PARA O PESCD 1º/2018 

 
dia 22 de fevereiro (professores/estagiários): divulgação da relação das disciplinas experimentais de 

graduação inscritas para o PESCD 1º/18 (1ª fase). 

de 26 de fevereiro a 02 de março (pós-graduandos): período de inscrição de pós-graduandos nas 
disciplinas experimentais de graduação inscritas para o PESCD 1º/18 (1ª fase). 

dia 05 de março (professores/estagiários):  Preenchidas as disciplinas da 1ª fase, serão ofertadas 

disciplinas gerais (2ª fase) e os alunos não poderão estagiar em disciplinas nas quais vossos 

orientadores sejam os professores responsáveis. 

dia 06 de março (pós-graduandos): período de inscrição de pós-graduandos nas disciplinas gerais de 

graduação inscritas para o PESCD 1º/18 (2ª fase)  

dia 07 de março  (professores/estagiários):  divulgação final dos alunos selecionados para estagiarem nas 

disciplinas experimentais e gerais de graduação inscritas para o PESCD 1º/18 (1ª fase e 2ª fase). 

Dia 23 de março (professores/estagiários): prazo para a entrega do plano de trabalho dos estagiários 
selecionados para o PESCD 1º/2018 

IMPORTANTE 

A Coordenação de Pós-Graduação em Química da UFSCar, em sua 459a reunião realizada em 09 de novembro de 

2016, aprovou como procedimento do Programa de Estágio Supervisionado de Capacitação Docente – PESCD, que 
a partir do próximo semestre serão abertas as inscrições para o PESCD com disciplinas experimentais (1ª fase); 
preenchidas essas disciplinas, serão ofertadas disciplinas gerais (2ª fase) e os alunos não poderão estagiar em 
disciplinas nas quais vossos orientadores sejam os professores responsáveis. 

RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS INSCRITAS PARA 1ª FASE DO PESCD 1º/2018 
 

=>07.018-1 Química Experimental Geral - Prof. Dr. Kleber Thiago de Oliveira 

=>07.018-1 Química Experimental Geral - Profa. Dra. Ieda Lucia Viana Rosa 

=>07.018-1 Química Experimental Geral - Profa. Dra. Vania Gomes Zuin 

=>07.123-4 Química dos Elementos de Transição Experimental - Profa. Dra. Rose Maria Carlos 

=>07.204-4 Química Orgânica Experimental 1 – Profa. Dra. Dulce Helena Ferreira de Souza 

=>07.404-7 Química Analítica Experimental -  Prof. Dr. Ronaldo Censi Faria 

=>07.404-7 Química Analítica Experimental - Profa. Dra. Ivani Aparecida Carlos 

=>07.618-0 Físico-Química Experimental - Prof. Dr. Elton Fabiano Sitta 

=>07.618-0 Físico-Química Experimental - Profa. Dra. Lucia Helena Mascaro Sales 

=>07.815-8 Experimentação na Educação Química - Profa. Dra. Vania Gomes Zuin (NOTURNO) 

 

IMPORTANTE 
 

  Foi decidido na 135ª reunião do CD - Química realizada no dia 06.03.02, que a disciplina Estágio 

Supervisionado de Capacitação a Docente - PESCD, deverá atender prioritariamente as disciplinas 

experimentais oferecidas no curso noturno.  

De acordo com a portaria da CAPES os alunos bolsistas CAPES de doutorado não precisam mais 
cursar dois PESCD. A duração mínima será de um semestre, essa portaria é válida para alunos 

ingressantes a partir de 01 de maio de 2006 


