UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL
CALENDÁRIO ACADÊMICO 2020.2 E OFERTA DE DISCIPLINA
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ESTRUTURAS
INFORMAÇÕES SOBRE MATRÍCULA: jecicleide.luckwu@ufpe.br
Outras Informações: WhatsApp: 2126-7923
PERÍODO/DATA E ATIVIDADE
ATÉ 29/10/2020 – OFERTA DE COMPONENTES
CURRICULARES
De 03 a 05/11/2020 – MATRÍCULA ONLINE

Dia: 09/11/2020 - Início das Aulas
Período Letivo: de 03/11/2020
até 26/02/2021
De 13 a 16/11/2020 - Re-matrícula de alunos/as do
PPGEC e matrícula.

13 a 16/11/2020 – matricula dos alunos
especiais aprovados em processo seletivo.

ENTREGA DAS NOTAS – até fevereiro de 2021

QUEM FAZ
O Coordenador de área recebe dos professores e envia para secretaria. A secretaria publica na página e
lança no sistema Sigaa
TODOS/AS Discentes de mestrado e doutorado
Importante:
a). Qualquer dificuldade ou impedimento na realização da matrícula deve ser imediatamente informado, pelo/a estudante, à
secretária do programa para as providências cabíveis, por e-mail: jecicleide.luckwu@ufpe.br. Em assunto coloque –
erro/dificuldade na matricula / seu nome.
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-desligamento.
Lembre-se: quem não for cursar disciplina eletiva ou obrigatória ofertada no período remoto, deverá optar por um dos componentes
de atividades para manter o vínculo com o programa:
I.
atividade de orientação individual – atividades de desenvolvimento da pesquisa e da elaboração da dissertação/tese
acompanhada pelo(a) orientador(a);
II.
atividade de qualificação/pré-banca – atividades, estabelecidas no Regimento ou em Normativas Internas do PPG,
como pré-requisito necessário para a defesa da dissertação/tese; (não cabe ao nosso PPGEC, pois possuímos disciplinas
de acompanhamento. Pedimos que não utilize esse componente)
III.
atividades de dissertação/tese – atividade destinada a discentes que tenham concluído todos os requisitos necessários
para a defesa e se encontrem em processo de finalização da dissertação/tese com vistas à realização da banca
examinadora.
Todos/as discentes e professores/as do PPGEC que ofertaram disciplinas. - Não haverá aula inaugural
Importante: a criação das turmas virtuais no G-Suite e a inserção dos alunos (de 10 a 11/11/2020) é responsabilidade do/a
professor/a devendo, o/a aluno/a em caso de dificuldade, entrar em contato com o professor responsável pela disciplina no e mail disponível na oferta de disciplina.
1. Discentes de Mestrado e doutorado do PPGEC que queiram incluir componentes curriculares não requisitados no
período de “Matrícula On-line”;
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 aprovados em processo seletivo – procedimento de matrícula com Claudiana Pereira no e-mail:
posengcivil.ufpe@gmail.com
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.
As notas serão lançadas no sistema pelos/as professores/as.
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Métodos Matemáticos – a Confirmar
(3ª e 5ª/ 15h-17h - efetivamente)
(3ª/13h – 15h e 5ª/15h-17h no Sigaa
TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTRUTURAS VIIConfiabilidade das Estruturas (3ª/13h-17h)
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NOME DE DISCIPLINA

HORÁRIO

SEGUNDA

Inicio

CH

CRÉDITOS

TERÇA

10-12
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QUARTA

OTIMIZAÇÃO

QUINTA

Vaga
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5

DOCENTE (S)
Bernardo Horowitz e Silvana Bastos

SEXTA

OTIMIZAÇÃO

CONFIABILIDADE
DAS ESTRUTURAS

16-17
17-18

Observações para os discentes:
O horário das aulas da disciplina Métodos Matemáticos ocorrerá conforme anunciado e não como está lançado no sistema Sigaa.
As datas de encerramento das disciplinas podem ser alteradas em virtudes do plano de atividades dos professores e organização das atividades síncronas e
assíncronas.
As vagas para disciplinas especiais estão condicionadas a matrícula de alunos regulares na disciplina correspondente. Não existindo aluno regular,
matriculado na disciplina, não haverá seleção para alunos especiais.

