
CALENDÁRIO PARA O PESCD 1º/2021  
 

de 14 a 31 de janeiro (professores): período de inscrição dos docentes do DQ para receberem estagiários nas disciplinas da 
graduação, pelo PESCD 1º/2021. 

dia 31 janeiro (professores/estagiários): prazo para entrega dos relatórios dos alunos que cursaram o PESCD no 2º/2020. 

dia 05 de fevereiro (professores/estagiários): divulgação da relação das disciplinas dos cursos de Licenciatura em Química e 
Bacharelado de Química, inscritas para o PESCD 1º/2021. 

de 22 a 26 de fevereiro (pós-graduandos): período de inscrição de pós-graduandos nas disciplinas de graduação inscritas para o 
PESCD 1º/2021. 

dia 10 de março (professores/estagiários):  divulgação final dos alunos selecionados para estagiarem nas disciplinas experimentais 

e gerais de graduação inscritas para o PESCD 1º/2021. 

dia 27 de março (professores/estagiários): prazo para a entrega do plano de trabalho dos estagiários selecionados para o PESCD 
1º/2021. 

dia 31 de julho (professores/estagiários):  prazo para entrega dos relatórios dos alunos que cursaram o PESCD no 1º/2021; 

RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS INSCRITAS PARA O PESCD 1º/2021 

 
=>07.014-9 Química 2 - Geral - Prof. Dr. Felipe Christoff Wouters (horário: Seg. 16h e Ter. 16h) 

=>07.103-0  Química Inorgânica - Profa. Dra. Ieda Lucia Viana Rosa (horário: Seg. 16h e Qua. 14h) 

=>07.208-7 Química Orgânica - Prof. Dr. Moacir Rossi Forim (horário: Qua. 16h e Sex. 14h) 

=>07.229-0 Fundamento de Química Orgânica - Profa. Dra. Dulce helena Ferreira de Souza (horário: Seg. 14h 

e Qua. 14h) 

=>07.232-0 Química Orgânica 1- Profa. Dra. Quezia Bezerra Cass (horário: Seg. 10h e Qui. 16h) 

=>07.244-3 Química de biomoléculas 2 - Prof. Dr. Felipe Christoff Wouters (horário: Seg. 21h e Sex. 19h) 

=>07.406-3 Química Analítica Geral - Prof. Dr. Edenir Rodrigues Pereira Filho (horário: Seg. 16h e Qua. 14h) 

=>07.422-5 Introdução a Química de Soluções - Prof. Dr. Orlando Fatibello Filho  (horário: Qua. 21h e Sex. 

19h) 

=>07.428-4 Analítica Instrumental 1: métodos Ópticos - Prof. Dr. Edenir Rodrigues Pereira Filho (horário: Ter. 

14h-18h) 

=>07.612-0 Cinética Química - Prof. Dr. Elton Sitta (horário: Seg. 14h e Qui. 14h) 

=>07.648-1  Sistemas Poliméricos: Síntese e Caracterização - Profa. Dra. Sandra Aparecida Cruz (horário não 

definido) 

(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 CAPES que o aluno recebeu. (No caso do PPGQ/UFSCar, a obrigatoriedade estará restrita aos bolsistas 

CAPES/DOUTORADO) 


