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 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Lista de Oferta de Disciplinas – 2014/2 - Programa de Pós-Graduação em Educação/UFC - Mestrado e Doutorado. 
 
ORIENTAÇÕES: 
 

1. MANUAL DO ALUNO 

 

1.1.  Informamos que o Manual do Aluno está disponível na página do Programa (www.facedpos.ufc.br; clicar em: Corpo Discente; Documentos e Formulários; Alunos 

novatos/veteranos); 

1.2. O manual foi elaborado com o objetivo de fornecer informações detalhadas sobre ambos os cursos assim como tirar dúvidas sobre os mesmos e outros assuntos acadêmicos 

importantes; sua leitura é FUNDAMENTAL, uma vez que contém orientações sobre o autocadastro no sistema acadêmico da UFC (SIGAA), matrículas e disciplinas a serem 

cursadas pelos alunos novatos, estrutura curricular do Programa, defesas de projetos de dissertação, exames de qualificação de tese, defesas de dissertações e teses, dentre 

outros informes importantes para todos os alunos – novatos ou veteranos; 

1.3. O manual do aluno tem ainda como objetivo otimizar o tempo de trabalho e de permanência neste programa de pós-graduação, pois as informações e orientações acadêmicas 

se encontram no manual, sem a necessidade de se recorrer a outros meios, como solicitação de informações na lista de alunos (yahoo grupos – internet) ou mesmo 

pessoalmente, na secretaria do Programa.  

 
ALUNOS NOVATOS 
 

1.  É OBRIGATÓRIO o cadastro de todos os alunos na Lista de Discussão dos Alunos (internet – Yahoo Grupos), tendo em vista que a COMUNICAÇÃO ACADÊMICA é feita nesta 

lista. Assim, logo após a divulgação dos aprovados na Seleção para os Cursos de Mestrado e Doutorado, o ALUNO NOVATO é cadastrado e cada aluno recebe um convite para 

aceitá-lo; ao responder ao convite, está automaticamente inserido na lista. Esse cadastro será realizado a partir do dia 06/08/2014. 

 

2. SISTEMA ACADÊMICO//UFC: SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas  

Para o que aluno novato tenha acesso ao SIGAA é preciso efetuar seu cadastro; os procedimentos para o auto-cadastro assim como os passos para entrar neste sistema estão no 

MANUAL DO ALUNO, disponível na página do programa: www.facedpos.ufc.br – clicar em: corpo discente; Documentos e Formulários; Alunos novatos/veteranos; Manual.  

 

3. MATRÍCULAS (on line) a serem feitas através do SIGAA, com procedimentos também disponíveis no MANUAL DO ALUNO; 

3.1. Informamos que por conta da divulgação do resultado da Seleção para os Cursos de Mestrado e Doutorado  em Educação/2014 ser feita em data posterior ao período regular 

de matrículas (18 a 21/07/2014), por recomendação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, os alunos novatos deverão fazer suas matrículas APENAS no período de 

AJUSTE DE MATRÍCULA =  09 e 10/09/2014. Assim, devem aguardar o referido período para fazê-las. No entanto, deverão iniciar o curso antes do referido ajuste (ver data abaixo). 

http://www.facedpos.ufc.br/
http://www.facedpos.ufc.br/
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Embora o semestre letivo 2014/2  tenha início no dia 28/07/2014, o Seminário de Introdução ao Mestrado/Doutorado e Início das Aulas serão realizados APENAS após a 

homologação da seleção pelo Colegiado doPrograma e divulgação do resultado;  

3.2. Calendário: 

3.2.1. Início do período letivo: 28/07/2014; Final: 26/11/2014; 

3.2.2. Seminário de Introdução aos Cursos de Mestrado e Doutorado:  dias – 13 e 14/08/2014; turnos: manhã e tarde; local: Auditório Valnir  Chagas (localizado no estacionamento 

da FACED, à direita de quem entra). OBSERVAÇÃO: Como o seminário será realizado em apenas 02 dias, não poderá haver nenhuma falta; 

3.2.3. Início das Aulas: 18/08/2014; 

3.2.4. Período de Ajuste de Disciplinas (on line – SIGAA):  09 e 10/09/2014; 

3.2.5. Homologação do ajuste de matrícula (on line – SIGAA) a ser feita pelos orientadores/coordenadores de cursos: 09 a 12/09/2014; 

3.2.6. Período de Trancamento de Disciplinas (on line – SIGAA): 25 e 26/09/2014  

3.2.6. O aluno deve ficar atento ao calendário, no que se refere aos prazos de matrícula e ajuste, de modo a não perdê-los, uma vez que o sistema cancela automaticamente a 

matrícula do aluno que não a efetua no prazo determinado.  

 

4. DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS – 1º semestre de curso – Alunos Novatos (mestrado e doutorado):  

4.1. PEP0011 – Seminário de Introdução ao Mestrado/PEP1011 – Seminário de Introdução ao Doutorado, obrigatório para ambos os cursos, realizado conjuntamente e de 

forma intensiva nos turnos manhã e tarde; a programação será divulgada na lista de alunos ( ahoo grupos).  Este seminário permite ao aluno conhecer a estrutura do 

programa/curso, as linhas de pesquisas e seus eixos temáticos, em termos de conteúdo de trabalho e operacionalização, as pesquisas dos docentes, além de possibilitar a 

oportunidade de discutir propostas de estudo e expectativas. 

4.1.2.  PDP8711 – Educação Brasileira OU PDP8700 – Correntes Modernas da Filosofia da Ciência; ou seja, o aluno pode optar ou por Educação Brasileira ou por Correntes 

Modernas da Filosofia da Ciência.  

4.1.3. PDP8733 – Teorias da Educação. A disciplina Teorias da Educação é obrigatória para os alunos não oriundos da área de educação (Integralização Curricular – maio/2009). 

Deve cursá-la o aluno que possua cursos de bacharelado ou de formação específica (que não são de licenciatura) e os de licenciatura (que não sejam de pedagogia). No primeiro 

semestre de cada turma iniciante é ofertada apenas para o aluno com bacharelado ou de formação específica. Já no segundo semestre de curso, para o aluno com bacharelado ou 

de formação específica ou licenciatura.   

4.1.4. Para o aluno de áreas diferentes da Pedagogia , o Programa recomenda que curse todas as disciplinas acima.  

4.2.  PEP0022 – Seminário de Produção Científica – Mestrado e PEP1022 – Seminário de Produção Científica – Doutorado, disciplinas obrigatórias e referentes às reuniões de 

linhas de pesquisa. Estas disciplinas são realizadas conjunta e quinzenalmente, nos dias de quartas-feiras, no turno da tarde. O aluno deve matricular-se na disciplina com o código 

correspondente ao seu curso. 

4.2.1. PDP8022 – Estudos Orientados I (Mestrado) e PDP1588 – Estudos Orientados IV (Doutorado):  estudo individual e inicial entre o aluno novato e seu orientador.  O 

programa abre turma na oferta de disciplinas (SIGAA) para cada orientador. Dessa forma, o aluno deve matricular-se na turma de seu orientador, cujo nome é disponibilizado no 

sistema.  

4.3. Disciplinas obrigatórias que podem ser cursadas A PARTIR do 1º semestre/outros: PDP0131 – Estágio de Docência I (me) e PDP0203 – Estágio de Docência II (do) 

(maiores informações consultar o MANUAL DO ALUNO).  
OBSERVAÇÂO 1:  essas disciplinas foram cadastradas no nome professor Luiz Botelho Albuquerque, cujo professor encaminhará cada aluno matriculado ao respectivo orientador, 

no intuito de que sejam cursadas com o mesmo. Esse procedimento será feito até que o Colegiado do Programa delibere as normas para as disciplinas Estágio de Docência I (me) 

e Estágio de Docência II e III (do).   OBSERVAÇÃO 2: data do primeiro encontro a ser definida pelo referido professor.  
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5. DISCIPLINAS OPTATIVAS – 1º semestre de curso – Alunos Novatos (mestrado e doutorado): Referentes às linhas de pesquisa e eixos temáticos: 

 

5.1. Disciplinas optativas referentes às Linhas de Pesquisa:  

Mestrado: Tópicos Avançados em Educação I e Tópicos Avançados em Educação II;  

Doutorado: Tópicos Especiais em Educação III e Tópicos Especiais em Educação IV.   

OBSERVAÇÃO: Cada linha com uma turma de cada disciplina.  

 

5.2. Disciplinas optativas referentes aos Eixos Temáticos de cada linha:  

5;2.1. Mestrado: Avaliação Educacional II; Desenvolvimento, Linguagem e Educação da Criança II; Educação, Currículo e Ensino II; Filosofia e Sociologia da Educação II; História e 

Memória da Educação II; História da Educação Comparada II; Marxismo, Educação e Luta de Classes II; Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola II e Trabalho e Educação 

II;  

5.2.2. Doutorado: Avaliação Educacional III; Desenvolvimento, Linguagem e Educação da Criança III; Educação, Currículo e Ensino III; Filosofia e Sociologia da Educação III; 

História e Memória da Educação III; História da Educação Comparada III; Marxismo, Educação e Luta de Classes III; Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola III; Trabalho e 

Educação III;   

5.3. Disciplinas optativa, comum à todas as linhas de pesquisa  que pode ser cursada a partir do 1º semestre de curso:  Didática do Ensino Superior.  

5.4. Disciplina optativa, comum à todas as linhas de pesquisa e ofertada apenas no 1º semestre de curso:  Tópicos Avançados em Educação I: Fundamentos Básicos do Trabalho 

Científico, 03 cr; código: PEP0800 (mestrado). 

5.4. Outras disciplinas optativas, comuns à todas as linhas de pesquisa – a partir do 2º  semestre de curso; consultar o MANUAL DO ALUNO. 
 
 
ALUNOS VETERANOS:  

1. MATRÍCULAS (on line – SIGAA): 18 a 21/07/2014;  

1.1. Homologação de Matrículas (on line – SIGAA): 18 a 23/07/2014; a ser feita pelos orientadores/coordenadores de cursos = 09 a 12/09/2014;  

1.2. Início do semestre 2014/2: 28/07/2014; Final: 26/11/2014;  

1.3. Período de Trancamento de Disciplinas (on line – SIGAA):  25 e 26/09/2014  

1.4. O aluno deve ficar atento ao calendário, no que se refere aos prazos de matrícula e ajuste de disciplinas, de modo a não perdê-los, uma vez que o sistema cancela 

automaticamente a matrícula do aluno que não a efetua no prazo determinado; 

 

2. DISCIPINAS: 

2.1. Como em todos os semestres, os estudos orientados II, III (mestrado) e V, VI (doutorado) são cadastrados APENAS para os professores que solicitam essas atividades e, com 

a devida antecedência. Os alunos interessados em cursá-las devem efetuar matricula na turma de seus orientadores/professores; as turmas e os respectivos professores estarão 

disponíveis no sistema acadêmico da UFC (SIGAA).  

2.2. A entrega do formulário Plano de Estudos Orientados (impresso) é obrigatória; deve ser feita até o final do ajuste de disciplinas, cujo plano deve estar devidamente preenchido 

e assinado pelo aluno/orientador. O formulário está disponível na página do programa: facedpos.ufc.br; clicar: corpo discente; Documentos e Formulários: Alunos 

novatos/veteranos.  

2.3. Aqueles que já tiverem concluído os créditos em disciplinas obrigatórias/optativas e atividades obrigatórias – mestrado: 24 créditos, doutorado: 48 créditos, devem fazer 

matrícula em dissertação e tese, respectivamente.    

 

http://www.poseduca.ufc.br/
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ALUNOS NOVATOS E VETERANOS 

 

1.  Disciplinas: 

1.1. As disciplinas PDP699 - Estágio de Docência I (me) e PDP699 - Estágio de Docência II  – estrutura curricular - ATÉ a turma 2013/2) e, *PDP0131 – Estágio de Docência I 

(me), *PDP0203 - Estágio de Docência II (do) – estrutura curricular a partir da turma 2014/2,  foram cadastradas no nome do professor Luiz Botelho Albuquerque – oferta de 

disciplinas 2014/2 (SIGAA), cujo professor encaminhará cada aluno matriculado ao respectivo orientador, no intuito de que sejam cursadas com o mesmo. Este procedimento será 

feito até que o Colegiado do Programa delibere as normas para as disciplinas Estágio de Docência I (me) e Estágio de Docência II e III (do).  OBSERVAÇÃO –  data do primeiro 

encontro: a ser definida pelo referido professor.  

1.1.1. *As referidas disciplinas fazem parte da nova estrutura curricular, na qual estarão inseridos os alunos com ingresso a partir da turma 2014/2. Para maiores informações 

sobre a nova estrutura, consultar o Manual do Aluno. 

1.1.2. A disciplina Produção Textual será ofertada apenas para os alunos novatos; máximo de alunos: 20, sendo 10 em cada turma.    

 

1.2. Maiores informações sobre as disciplinas  

1.2.1 Embora as disciplinas do Programa sejam ministradas conjuntamente para ambos os cursos, cada curso possui sua estrutura curricular. Dessa forma, para o cadastro de 

disciplinas no SIGAA são cadastrados os códigos do mestrado e doutorado. Nas disciplinas ofertadas por apenas 01 professor, um dos códigos (geralmente, o do doutorado) é 

cadastrado no SIGAA em dias e horários fictícios, pois, um mesmo professor não pode ser cadastrado em duas disciplinas no mesmo dia/horário. O mesmo para outras disciplinas 

de horários livres como Seminário de Introdução ao Mestrado e Doutorado, Estudos Orientados e Atividades Programadas, cujo horário irreal é apenas para que o cadastro possa 

ser feito.  

1.2.2. Por conta de choque de dia/horário da professora responsável pela disciplina Educação e Cosmovisão com disciplina da graduação, a disciplina teve que ser cadastrada no 

SIGAA com horário fictício (para os cursos de mestrado e doutorado) apenas para fins de cadastro. No entanto, será ofertada no dia/horário que consta na oferta:  às sextas-feiras, 
das 14:00h às 18h  

 
3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA: segunda a sexta-feira, das 08h às 18h;   

3.1. Horário de Atendimento ao Público: das 09:00h às 17:00h, ininterruptamente. 
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 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 
LISTA DE OFERTA DE DISCIPLINAS – SEMESTRE 2014/2  

DISCIPLINAS/CRÉDITOS/CÓDIGOS PROFESSORES DIA/HORÁRIO SALAS 

Seminário de Introdução ao Mestrado, 02 créditos – Seminário de 

Introdução ao Doutorado, 02 cr; códigos: PEP0011 (mestrado) e 

PEP1011 (doutorado)  

Coordenação do Programa 13 e 14/08/2014 

Manhã e Tarde 

Auditório  Prof. Valnir Chagas 

–  FACED 

Dissertação, 06 cr; Tese, 12 cr; cód.: PDP7999 (me) e PDP8999 (do) Orientador (a) ------------------------------ ------------------------- 

    

Correntes Modernas da Filosofia da Ciência, 04 cr; código: PDP8700 

– cógido ÚNICO para ambos os cursos  

Gerardo Vasconcelos e Rui Martinho 2ª feira: MANHÃ –  

08/12h 

Sala 04 – final do corredor da 

pós, à direita  

Tópicos Especiais em Educação II e IV: Estatística Aplicada à 

Avaliação Educacional, 04 cr; códigos: PEP0855 (me) e PEP0900 (do) 

Nicolino Trompieri 2ª feira: 08/12h Laboratório SAMIA 

Tópicos Avançados em Educação I: Fundamentos Básicos do 

Trabalho Científico, 03 cr; código: PEP0800 (me). OBSERVAÇÃO:  

DISCIPLINA OFERTADA APENAS P/ O MESTRADO . 

Ribamar Furtado 2ª feira: 
TARDE/NOITE – 
17/20h 

Sala 03 – corredor da pós  

Educação Brasileira, 04 cr; código: PDP8711 – cógido ÚNICO para 
ambos os cursos 

Juraci Cavalcante 3ª feira: MANHÃ  – 

08/12h  

Sala 04 – final do corredor da 

pós, à direita 

Educação Brasileira, 04 cr; código: PDP8711 – cógido ÚNICO para 
ambos os cursos 

Francisco Ari de Andrade  3ª feira:  08/12h Sala 05 – final do corredor da 

pós, à direita 

Teorias da Educação, 04 cr; código: PDP8733 – cógido ÚNICO para 
ambos os cursos 

Eliane Dayse e Maria José Albuqeurque 

da Silva (Profa. UFC/FACED) -  

convidada 

3ª feira:  TARDE –

14/18h 

Sala 04 – final do corredor da 

pós, à direita 

Seminário Temático II e IV: Música e Sociedade,  04 cr; códigos:  

PEP0899 (me) e PEP1888 (do)  

Luiz Botelho 4ª feira:  MANHÃ –  

08/12h 

Sala 01 – corredor da pós 

Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola II e III: Cultura  

Juvenil e Escola, 04 cr; códigos: PEP0766 (me) e PEP1766 (do) 

Celecina Sales e Kelma Matos 4ª feira: 08/12h Sala 02 – corredor da pós 

Linguagem, Desenvolvimento  e Educação da Criança II e III: Práticas 

Pedagógicas na Educação Infantil, 04 cr; códigos: PDP8911 (me)  e 

PEP1711 (do) 

Sílvia Helena Vieira Cruz 4ª feira:  08/12h Sala 03 – corredor da pós 
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Didática do Ensino Superior, 04 cr; código: PCP7255 – cógido 
ÚNICO para ambos os cursos 

 

Bernadete Porto e Rozimar Machado 4ª feira:  08/12h Sala 04 – final do corredor da 

pós, à direita 

Seminário Temático II e IV: Teoria Critica e Educação Emancipatória: 

Marcuse e Adorno, 04 cr; códigos: PEP0899 (me) e PEP1888 (do) 

Enéas Arrais;  Fátima Nobre e Adauto 

Lopes Filho (profs. UFC) -  convidados     

4ª feira: 08/12h Sala 15 – corredor da pós, 

em frente à escada 

Seminário de Produção Científica (Reuniões de Linhas de Pesquisa), 

01 cr; códigos: PEP0022 (me) e PEP1022 (do)  

Coordenadores de Linhas  4ª feira: TARDE – 

14/18h 

Salas do Programa 

Seminário Temático I e III: Fundamentos Epistemológicos da 

Pesquisa em Educação Matemática – I, 03 créditos; codigos: 

PEP0888 e PEP0188 (do) 

Maria José Costa dos Santos 4ª feira: 

TARDE/NOITE – 

17/20h 

Sala 03 – corredor da pós 

Seminário Temático II e IV: Métodos de Pesquisa em Práticas 

Culturais Digitais, 04 cr; códigos: PEP0899 (me) e PEP1888 (do) 

Rogério Santana 4ª feira:  NOITE –

18/22h 

Sala 04 – final do corredor da 

pós, à direita 

Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola II e III: Etnia, Gênero 

e Educação na Perspectiva dos Afrodescendentes, 04 cr; códigos: 

PEP0766 (me) e PEP1766 (do)   

Henrique Cunha  4ª feira: 18/22h  Sala 05 – final do corredor da 

pós, à direita 

 

Seminário Temático II e IV: Integração das Tecnologias e Currículo, 

04 cr; códigos: PEP0899 (me) e PEP1888 (do)   

Júlio Wilson 5ª feira:  08/12h Sala 03 – corredor da pós 

Tópicos Especiais em Educação I e III: Produção Textual, códigos: 

PEP0844 (me) e  PEP0822 (do).                                               
MÁXIMO DE ALUNOS :  20, E NOVATOS -  SENDO 10 EM CADA 
TURMA.  

Rita Vieira de Figueiredo; Jean-Robert 

Poulin (Université du Québec à 

Chicoutimi/Canadá)- Prof. Visitante UFC  

5ª feira:  08/11h Sala 04 – final do corredor da 

pós, à direita 

Seminário Temático II e IV: Corpo, Tecnocultura, Educação: nas 

franjas do contemporâneo, 04 cr; códigos: PEP0899 (me) e PEP1888 

(do)  

 

Sylvio Gadelha; Beatriz Furtado (Profa. 

UFC/Pós-Grad. Em Comunicação) – 

convidada; Thereza Rocha (Profa. 

ICA/UFC – Curso de Dança)-convidada; 

Rosa Primo Gadelha (Profa. ICA/UFC -  

Curso de Dança) – convidada; Robson  

Loureiro (Prof. UFC Virtual) – 

convidado; Pablo Severiano (Prof.  

UFC/ Campus Sobral/Pós-Graduação 

em Psicologia) – convidado 

5ª feira: 08/12h Sala 05 – final do corredor da 

pós, à direita 

Seminário Temático II e IV:  História e Epistemologia da Subjetividade 

e do Sujeito na Abordagem Fenomenológica e Psicanalítica, 04 cr; 

códigos: PEP0899 (me) e PEP1888 (do)    

Patrícia Holanda; José Olinda Braga 

(Prof. UFC/Campus Sobral); convidado  

5ª feira: TARDE –

14/18h 

Sala 03 – corredor da pós 

Filosofia da Educação II e III: Antropologia da Educação, 04 cr; 

códigos: PEP0733 (me) e PEP1733 (do) 

Bernadete Beserra e Alcides Gussi 5ª feira: 14/18h Sala 04 – final do corredor da 

pós, à direita 
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História e Memória da Educação II e III: Pesquisa em Cidade e 

Educação, 04 cr; códigos: PEP0744 (me) e PEP1744 (do) 

Luís Távora e Rdo. Elmo; Romeu 

Duarte (prof. UFC/Centro Tecnologia) – 

convidado 

5ª feira: 14/18 Sala 05 – corredor da pós 

Tópicos Avançados em Educação II e IV: Teoria da Avaliação 

Educacional: Fundamentos Ontológicos, Epistemológicos  e 

Metodológicos, 04 cr; códigos: PEP0811 (me) e PEP0877 (do) 

Nicolino Trompieri 6ª feira:  MANHÃ – 

08/12h  

Sala 01 – corredor da pós 

Sem. I e III: Elaboração e análise de instrumentos de avaliação do 

ensino-aprendizagem, 03 cr; códigos: PEP0888 (me) e PEP0188 (do) 

Adriana Eufrásio 6ª feira:  08/11h Sala 02  – corredor da pós 

Educação, Currículo e Ensino II e III: Currículo, inter e 

transdisciplinaridade, 04 cr; códigos: PEP0722 (me) e PEP1722 (do) 

Sílvia Elizabeth 6ª feira:  08/12h Sala 03 – corredor da pós 

Filosofia e Sociologia da Educação II e III: Reflexões sobre teoria do 

conhecimento, transcendência e ideologia no pensamento filosófico 

de Walter Benjamin, Theodor Adorno e Slavoj Zizek, 04 cr; códigos: 

PEP0733 (me) e PEP1733 (do) 

Hildemar Rech 6ª feira: 08/12h Sala 04 – final do corredor da 

pós, à direita 

Seminário Temático II e IV: Educação e Cinema, 04 cr; códigos: 

PEP0899 (me) e PEP1888 (do) 

Luiz Botelho e Paulo Meireles Barguil 6ª feira – 

07h:30m/11h/30m 

Sala 05 – final do corredor da 

pós, à direita 

Seminário Temático II e III: Educação e Cosmovisão Africana, 04 cr; 

códigos: PEP0899 (me) e PEP1888 (do) 

Sandra Petit 6ª feira: TARDE –  

14/18h 

Sala 03 – corredor da pós 

Correntes Modernas da Filosofia da Ciência, 04 cr; código: PDP8700 

– cógido ÚNICO para ambos os cursos  

Eduardo Chagas  6ª feira: 14/18h Sala 04 – final do corredor da 

pós, à direita 

História e Memória da Educação II e III: Teorias da  História, 04 cr; 

códigos: PEP0744 (me) e PEP1800 (do) 
Rui Martinho 6ª feira: 14/18h Sala 05 – final do corredor da 

pós, à direita 

Estágio de Docência I, 01 cr; Estágio de Docência II, 02 cr; códigos: 

PDP6999 (me) e PDP8922 (do) – ALUNOS ATÉ A TURMA 203/2 

Luiz Botelho 1º encontro a ser 

divulgado pelo 

professor 

---------------------- 

Estágio de Docência I (me),  Estágio de Docência II (do) – códigos 

PDP0131 (me) e PDP0203  (do ) – ALUNOS A PARTIR DA TURMA 
2014/2   

Luiz Botelho 1º encontro a ser 

divulgado pelo 

professor 

----------------------- 

Estudos Orientados I, 01 cr; II, 02 cr; III, 03 cr; códigos: PDP8022; 

PDP8033; PDP8044 (me).  Estudos Orientados IV, 01 cr; V, 02 cr; VI, 

03 cr; códigos: PEP1588; PEP1599; PEP1600 (do)   

Ver professores no SIGAA ------------------------------ ----------------------- 

Atividades Programadas I, 01 cr; II, 02 cr; III, 03 cr; códigos: 

PDP8611; PDP8622; PDP8644 (me) . Atividades Programadas IV, 01 

cr; V, 02 cr; VI, 03 cr; códigos: PEP1655; PEP1666; PEP1677 (do) 

------------------------------------------ ------------------------------ ----------------------- 

 

                                                                                                                          Fortaleza,  17 de julho de 2014.       

                                                          Pedro Rogério/Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação/UFC/FACED/PPGE 
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