
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
 

DISCIPLINAS – CURSO DE VERÃO – 2021.1 
(Conforme estabelecido na 127ª Reunião do Colegiado) 

Disciplina Professores Calendário Horário Tipo Alunos especiais 

Tendências em Educação 

Matemática  

Aníbal Maciel   Betania Sabino 

Cibelle Assis   Helber Rangel 

John Fossa   Lamartine Barbosa 

Marcus Bessa   Maria Azeredo 

Rogéria Gaudencio  Pedro Barboza 

Roger Huanca   Tiêgo Freitas 

Docente responsável: Silvanio de Andrade  

(silvanio@alumni.usp.br) 

De 10 de 

fevereiro a 05 

de março 

08 às 12 h 

ME*: OP 

MP*: OP 

 

5 

Fundamentos de Álgebra** 

 

Silvanio de Andrade 

(silvanio@alumni.usp.br) 
14 às 18 h 

ME: AC 

MP: AC 

DP: OP 
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Tópicos de Ensino de Física 
Ana Raquel Ataíde 

(arpataide@gmail.com) 
14 às 18 h 

ME*: OP 

MP*: OP 
4 

*Disciplina ofertada exclusivamente para os cursos assinalados. 

**Há um limite de vinte vagas, com prioridade para alunos veteranos. 

 

DP: Doutorado Profissional  ME: Mestrado Acadêmico   MP: Mestrado Profissional 

OP: Disciplina Optativa  AC: Disciplina de Área de Concentração 

Observações:  

• O horário das disciplinas regulares, a serem iniciadas no dia 8 de março, será divulgado em breve. 

• Cada disciplina corresponde a 15 créditos (60 h/aula). 

• Uma disciplina de mesmo nome não pode ser cursada mais de uma vez. Ou seja, se você já cursou anteriormente, não poderá se matricular. 

• Aos alunos ingressantes (2021.1): Sua matrícula em alguma disciplina de verão implica em sua matrícula inicial no semestre 2021.1. A ficha de 

matrícula, assinada pelo aluno e seu orientador, deve ser encaminhada à coordenação (ppgecem@gmail.com) até o dia 10 de fevereiro de 2021. 

• Aos alunos veteranos: Sua matrícula em alguma disciplina de verão implica em sua matrícula inicial no semestre 2021.1. A ficha de matrícula e o 

relatório de atividades, assinados pelo aluno e seu orientador, devem ser encaminhados à coordenação (ppgecem@gmail.com) até o dia 10 de fevereiro 

de 2021. 

• Os alunos que não desejarem se matricular em alguma disciplina de verão devem aguardar o horário das disciplinas regulares. 

• Aos interessados em cursar a disciplina como alunos especiais: enviar e-mail ao docente responsável justificando o seu interesse em cursar a 

disciplina, lembrando que isto não cria qualquer vínculo como aluno regular do Programa. 
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