
CALENDÁRIO DISCIPLINAS PPGER 2020.2

Seg Ter Qua Qui Sex
07

h
30

 à
s 

12
h

Biomassa e Bioenergia(08h às 12h) Prof 
Avelino(sala a definir)- Campus 

Maracanaú  (Biorefinaria e Bioprodutos)- 
código de Acesso as aulas google 

Classroom: 7t35unc

Docência do Ensino Superior 
(8h as 12h) Profa Érica Rocha 

Código de Acesso as aulas 
Google Classroom: sd747si

Análise Térmica Aplicada 
(08h às 12h) Profa Tathilene 
Bezerra

Seminários de Pesquisa-Professores 
Eduardo e Frederico (10h às 12h e 13h30 às 
15h30) Código de Acesso as aulas google 
Classroom: xmrk6vj

 1
3h

 à
s 

18
h

Inteligência Computacional Aplicada 13:45 
às 15:45 h- Prof Cláudio Sá

Tecnologia dos Materiais (13h30 às 
17h30)                                                                                                                                                                                                                                 

             Prof Nélio Freitas                                                                                 
Local: Laboratório de Metrologia (LMET) - 

Campus Maracanaú do IFCE Código de 
acesso as aulas Google Classroom : 

zptemnp

Robótica Móvel (14h às 16h) 
Prof Auzuir Ripardo e Prof 
Sandro  Local: Laboratório de 
Ensaios Mecânicos (LEM), 
campus de Fortaleza/IFCE  
Código de acesso as aulas 
Google Classroom :  eklpchp

Robótica Móvel (16h às 18h) 
Prof Auzuir Ripardo e Prof 
Sandro Local: Laboratório de 
Ensaios Mecânicos (LEM), 
campus de Fortaleza/IFCE 
Código de acesso as aulas 
Google Classroom :  eklpchp

Inteligência Computacional 
Aplicada 13:45 às 15:45 h- 
Prof Cláudio Sá

Calendário de matrícula

Período de matrícula: 30-10 a 04-11
Início das aulas: 09-11
Período de ajuste de matrícula: 23 e 24-11



Final do semestre: 12/03/2020
Último dia para lançamento das notas: 18/03/2020

Orientações para a matrícula:

* O aluno deve procurar seu orientador para que ele indique as disciplinas nas quais deve se matricular.
* Somente alunos que passaram pelo processo de QUALIFICAÇÃO poderão se matricular na disciplina DISSERTAÇÃO. Casos especiais serão analisados 
pela coordenação do programa.
* A disciplina DISSERTAÇÃO será conduzida conjuntamente pelos respectivos orientadores dos alunos que fizerem essa opção. O professor da disciplina 
definirá horário e local próprios para acompanhamento das atividades ao longo do semestre letivo, não necessariamente no mesmo horário da disciplina. 
Cada orientador será responsável por garantir que o aluno tenha realizado o exame de QUALIFICAÇÃO conforme definido na Resolução No. 2. O aluno 
será considerado aprovado na disciplina de DISSERTAÇÃO somente após apresentar a sua monografia (dissertação) para uma banca avaliadora (defesa) 
obtendo parecer favorável, conforme definido no Regimento e na Resolução No. 3.
* Os alunos que já estiverem concluído os 24 créditos exigidos e que ainda não qualificaram, deverão solicitar Matrícula Vínculo Institucional. A solicitação 
será realizada via requerimento (protocolo, ou via e-mail) com justificativa detalhada e o aval do orientador. Não será aceita a matrícula nessa modalidade 
por dois semestres consecutivos.
* Os pedidos de trancamento de matrícula e readmissão de aluno, conforme Art. 24º – Parágrafo Único do regimento, deverão ser avaliados pela Comissão 
de Pós-Graduação, ouvido o orientador, observado o prazo máximo de 30 meses estabelecidos pelo Art. 32º.
As aulas a princípio irão acontecer de forma remota. 
Oferta de disciplinas

ATENÇÃO! O horário poderá sofrer alterações até o dia da matrícula.

Leia atentamente a ementa das disciplinas e consulte seu orientador antes de fazer sua opção.


