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REMATRÍCULA E INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS (Rematrícula Obrigatória)
●
Período: 27 a 29 de julho
●
Local: ProPGWeb (https://propgweb.ufscar.br/ProPGWeb/Login.do)
INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ALUNOS ESPECIAIS (1)
●
Período: 30 e 31 de julho
Somente serão aceitas as inscrições em disciplinas indicadas abaixo com (**), caso haja disponibilidade de vagas e com o
●
consentimento do docente responsável.

RELATÓRIO SEMESTRAL REFERENTE AO 1º/2020 (ALUNO) (2)
●
Período: até 24/julho
ENTREGA DO PROJETO DE PESQUISA (TURMA 2020) (ALUNO) (3)
●
Período: até dia 31 de agosto de 2020
ACEITE E CONCORDÂNCIA DA MATRÍCULA E DO RELATÓRIO SEMESTRAL (ORIENTADOR) (4)
●
Período: até dia 31 de julho de 2020
INÍCIO DO SEMESTRE

04 de agosto

DISCIPLINAS

DATAS/PERÍODO

CAM-202/8 Tópicos em Ciências Ambientais 2:
Planejamento Energético e Sustentabilidade (**) - 4 créditos
Prof. André Luiz da Conceição
à distância- ferramenta usada será divulgada pelo docente
CAM-040 Desastres: Crise, Complexidade e Resiliência - 4
créditos
Profa. Norma Valencio
à distância- ferramenta usada será divulgada pelo docente
CAM-047 Dinâmica da Redação Científica em Ecologia e
Geociências (**) - 8 créditos
Prof. Victor Satoru Saito
à distância- ferramenta usada será divulgada pelo docente
CAM-202/9 Tópicos em Ciências Ambientais 2: Serviços do
ecossistema como ferramenta complementar para a
avaliação ambiental (**) - 4 créditos
Profa. Natalia Andricioli Periotto
à distância- ferramenta usada será divulgada pelo docente

CAM-202/10 Tópicos em Ciências Ambientais 2: Introdução
a análise de dados ambientais (com R)(**) - 4 créditos
Profa. Raquel Stucchi Boschi
à distância- ferramenta usada será divulgada pelo docente

Agosto: 05, 12, 19 e 26 (das 14h às 16h)
Setembro: 02, 09, 16, 23 e 30 (das 14 às 16h)
Aulas às quartas-feiras

De 07 a 11 de dezembro (integral)
manhã com encontros virtuais de aula expositiva e debates e
tarde com estudo dirigido
Novembro: 09 (14h às 18h)
10, 11 e 12 (9h às 18h)
13 (9h às 12h)
09/10 a 27/11/20. Aulas às terças-feiras e às sextas-feiras, no
período da tarde. O formato das aulas será intercalado entre
aulas gravadas e aulas síncronas. Quando houver interposição
desta disciplina com a de outro professor, a aula será gravada e
disponibilizada, a fim de não prejudicar o aluno que opte por
participar das duas disciplinas. Em cada aula, serão reservadas 2
horas para a apresentação de teoria e 2 horas para aplicação da
teoria em exemplos práticos.
Agosto: 04, 11, 18 e 25 (das 9h às 10h)
Setembro: 01, 08, 15, 22 e 29 (das 09h às 10h)
Aulas às terças-feiras
Apresentação do projeto final com início em novembro.
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CAM-022 Capacitação Docente em Ciências Ambientais I - 4
créditos

Extensiva (PESCD)
Consultar calendário acadêmico da Graduação

CAM-024 Capacitação Docente em Ciências Ambientais II 4 créditos

Extensiva (PESCD)
Consultar calendário acadêmico da Graduação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(1)
ALUNOS ESPECIAIS: O período de inscrições em disciplinas para alunos especiais será entre os dias 30 e
31 de julho, pelo link: (http://www.ppgcam.ufscar.br/arquivos/formularios/formulario-inscricao-de-alunos-especiais);
O interessado poderá se inscrever no máximo em duas disciplinas
●
Para maiores informações, acesse:
http://www.ppgcam.ufscar.br/quem-somos/formularios/aluno-especial;
(2)
Formulário
Digital
disponível
RELATÓRIO
SEMESTRAL:
(http://www.ppgcam.ufscar.br/arquivos/formularios/relatorio-semestral-ppgcam)

no

site

do

PPGCAm

(3)
PROJETO DE PESQUISA: Para os estudantes ingressantes em 2020 é obrigatória a entrega do Projeto de
Pesquisa. Considerando as medidas de isolamento social, a versão digital do projeto deverá ser encaminhada pelo
orientador para o email da secretaria (ppgcam@ufscar.br), até o dia 31 de agosto;
• Maiores Informações: O projeto de pesquisa, deverá ter no máximo 20 (vinte) páginas, excluindo-se a
página de rosto; arquivo digital, com páginas numeradas, fonte Times New Roman 12, todas as margens
2,0 cm e espaçamento 1,5 com os parágrafos justificados. A estrutura do projeto deve seguir a mesma da
FAPESP: Resumo e palavras-chave; Introdução e justificativa, com síntese da bibliografia fundamental;
Objetivos; Plano de trabalho e cronograma de sua execução; Material e métodos; Forma de análise dos
resultados; Referências bibliográficas.
(4)
CONCORDÂNCIA DO ORIENTADOR(A): O docente deverá acessar o sistema ProPGWeb , no Menu
“Lançamentos > Orientandos > ACEITAÇÃO DE ATIVIDADES”; solicitamos que os orientadores realizem essa tarefa
até o dia 31 de julho, em virtude do início de disciplinas já no dia 05 de agosto de 2020.
●
Para apreciação do Relatório Semestral do estudante o docente irá receber um link após o relatório ser
devidamente preenchido pelo orientando(a), onde poderá avaliar (aceitar ou declinar) o relatório apresentado pelo
estudante.
(5)
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS: deverá ocorrer no máximo até que 25% da
disciplina seja ministrada.
(6)
CARGA HORÁRIA/CRÉDITOS: A integralização da carga horária da disciplina poderá ocorrer com
atividades extra sala, de acordo com o responsável pela disciplina.
(7)
ALUNO ESTRANGEIRO REGULARMENTE MATRICULADO NO PPGCAm: a rematrícula estará
condicionada a apresentação do visto de estudante emitido pelo Ministério do Exterior brasileiro e do seguro de
repatriação funerária, para si e seus dependentes vigente no ano corrente. (Resolução CoPG nº 04 de 25 de abril de
2018), entregue por e-mail para a secretaria do PPGCAm até 25 de julho.

