UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL

CALENDÁRIO ACADÊMICO 2020.1 – TRANSPORTES E GESTÃO DAS INFRAESTRURURAS URBANAS
Atividades

Período/Data

1. Pré-Matrícula para os/as Novatos/as

03/02 a 14/02/2020

2. Oferta de componentes curriculares

Até 24/02/2020 à secretária do PPGEC

3. Matrícula on-line SIGAA

02 a 05/03/2020

4. Re-matrícula de alunos do PPGEC e
matrÍcula de alunos especiais
(seleção por edital)

09 a 10/03/2020

Quem faz
Candidatos aprovados no Edital de seleção 2020.1
Enviar documentos e resposta ao e-mail recebido do PPGEC.
Importante: a) Se aprovado no processo seletivo e não recebeu o e-mail entrar
em contato imediatamente com a secretaria do Programa PPGEC.
Os professores aos Coordenadores de área. Secretaria lança no sistema
Discentes de mestrado e doutorado – Novatos e veteranos no PPGEC
Importante: a). Qualquer dificuldade ou impedimento na realização da matrícula
deve ser imediatamente informado, pelo estudante, à secretária do programa
para as providências cabíveis. b). A não realização/não renovação da matrícula
será considerada como abandono de curso o que implica na perda do vínculo
do discente com o PPGEC.
1. Discentes de Mestrado e doutorado do PPGEC que queiram incluir
componentes curriculares não requisitados no período de “Matrícula Online”;
2. Discentes de Mestrado e Doutorado retardatários do PPGEC, ou seja,
que se esqueceram de realizar a sua matrícula no período On-line
definido na atividade 2 deste calendário;
3. Alunos especiais que participaram do Edital de Disciplinas Isoladas e
foram aprovados no processo seletivo próprio.
Importante: a)Qualquer dificuldade ou impedimento na realização da matrícula deve ser
imediatamente informada, pelo estudante, à secretária de seu programa para as providências
cabíveis; b). A não realização/não renovação da matrícula será considerada como abandono de
curso o que implica na perda do vínculo do discente com o PPGEC.

Alunos novatos e veteranos, professores do PPGEC.
A aula Inaugural ocorrerá no auditório do PPGEC no º andar do Prédio
02/03/2020
Administrativo, podendo sofrer alteração.
Início das Aulas
Importante: Na oportunidade apresentaremos os Sistema SIGAA e o processo
de matrícula online.
Período pode sofrer alteração, de acordo com a necessidade de disciplina,
Período de Aula
De 02/03 a 17/07/2020
podendo estender-se até 15/07/2020
Entrega das Notas
Até 20/07/2020
Os professores diretamente no sistema SIGAA ou à secretaria do PPGEC
Contato com a secretaria referente a matrícula: email: poscivil.ufpe@yahoo.com.br ou pelo telefone (81) 2126-7923

PRIMEIRO SEMESTRE – TRANSPORTES - 2020
Código/título e subtítulo da Disciplina – Carga Horária critérios

Quant.
Alunos
na
turma

Local

20

Sala 9º
andar

20

Sala 9º
andar

20

Sala 9º
andar

20

Sala 9º
andar

10/03 a
28/04

20

Sala 9º
andar

20

Sala 1

De 04/03
a 10/06
05/03 a
28/05

20

-

-

-

20

-

-

-

PEC 1000 – POLÍTICAS PÚBLICAS EM TRANSPORTES
– 45h
PEC 1071 – GESTÃO DAS INFRAESTRUTURAS - 60h
PEC 994 – METODOLOGIA DE PESQUISA EM
TRANSPORTES - 45h
PEC 1008 – TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DO
ESPAÇO - 60h
PEC 1001 – PLANEJAMENTO DOS TRANSPORTES 45h
PEC 1105 - Tópicos Especiais em Transportes 1 –
Métodos Quantitativos - 45h
PEC 1003 – Projeto de dissertação - 15h – Os
discentes(ME) que irão defender em 2020-1 (obrig.)
PEC 1017 – Projeto de dissertação - 15h – Os
discentes(DO) que irão defender em 2020-1 (obrig.)
Hora
13-17
16-19
17-20
17-21

Segunda

Início e
término da
disciplina

horário

docente

Quant.
Vagas
p/
Isoladas

2ª

17 às
20h

Leonardo Meira

0

Maurício Andrade
(15h) Anísio
Brasileiro (45h)

0

2ª

17 às
21h

3ª

17 às
20h

Leonardo Meira

3ª e 4ª

13 às
17h

Maria Leonor

Dias da
Semana

De 02/03
a 08/06
De 03/03
a 09/06
De 03/03
a 09/06

Terça

Quarta

TRANSPORTES E ORGANIZAÇÃO

TRANSPORTES E ORGANIZAÇÃO

4ª
5ª

17 às
20h
16 às
19h
-

0
0

Leonardo Meira
Maurício Andrade
Os orientadores
Os orientadores

Quinta

0
0
0
0

Sexta

MÉTODOS QUALITATIVOS
POLÍTICAS PÚBLICAS

METODOLOGIA DE PESQUISA

PLANEJAMENTO DOS TRANSPORTES

GESTÃO DAS INFRAESTRUTURAS
OBS: Após a aula inaugural os discentes que tiverem dúvida sobre as disciplinas que devem cursar, podem, na ausência de um orientador, procurar a coordenação de área para esclarecer
dúvidas.

_ Os/As discentes que estão em condição de trancamento, devem solicitar no sistema SIGA, durante o período de matrícula e apresentar até o dia 05-03-2020 os documentos de
comprovação da condição de trancamento na secretaria até 05-03-2020.
_ Os/As discentes bolsistas devem matricular-se, no mínimo, em três disciplinas.
_ Os/as discentes de doutorado que já qualificaram devem matricular-se em atividade de tese para manter-se vinculado ao programa. Discentes de mestrado, que já cumpriram todos
os créditos, mas não defenderão nesse período devem matricular-se em atividade de dissertação. Consulte o Manual do SIGAA disponível em nossa página.

