
O F E R TA  D E  D I S C I P L I N A S  I M P R E S S Ã O

(Art. 24, Art. 26 e Art. 27 do Novo Regulamento do

Programa ou Art. 23 e Art. 24 do Regulamento Anterior do

Programa)

2020-1º Semestre

Elenco de disciplinas ofertadas neste semestre (Ementas do Mestrado e

do Doutorado):

DISCIPLINA ISOLADA DOMÍNIO

CONEXO

CURS

O
TIPO PÚBLICO ATENDIDO

Planejamento Curricular e de Ensino na

Área da Saúde – Turma A (cód. NUT732)

Docente(s): Profa. Rita Vilanova e Profa.

Juliana Rovari

60 horas/aula – 35 vagas 

03/08/2020 a 14/11/2020

Aula remota

ME

Domín

io

conex

o com

a FO e

FM da

UFRJ

Restrita aos alunos de pós-graduação

da UFRJ com número de registro DRE

ativo.

Discentes da Faculdade de Medicina

e da Faculdade de Odontologia terão

prioridade na vaga.

Metodologia Cientí�ca – Turma A (cód.

NUT704)

ME Domín

io

conex

Restrita aos alunos de pós-graduação

da UFRJ com número de registro DRE

ativo.

PPGECS
Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências e Saúde

http://www.ppgecs.nutes.ufrj.br/regulamento-2/#artnovo24
http://www.ppgecs.nutes.ufrj.br/regulamento-2/#artnovo26
http://www.ppgecs.nutes.ufrj.br/regulamento-2/#artnovo27
http://www.ppgecs.nutes.ufrj.br/regulamento-2/#art23
http://www.ppgecs.nutes.ufrj.br/regulamento-2/#art24
http://www.ppgecs.nutes.ufrj.br/estrutura-curricular/
http://www.ppgecs.nutes.ufrj.br/estrutura-curricular-2/
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/disciplina/viewDisciplina.jsf?popup=true&id_disciplina=64877
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/disciplina/viewDisciplina.jsf?popup=true&id_disciplina=64883
http://www.ppgecs.nutes.ufrj.br/


Docente(s): Prof. Maurício Peixoto

60 horas/aula – 20 vagas 

Aula remota

o com

a FM

da

UFRJ

Discentes da Faculdade de Medicina

terão prioridade na vaga.

 

DISCIPLINAS – SEDE/RJ
CURS

O
TIPO PÚBLICO ATENDIDO

Metodologia da Pesquisa (cód. NUT736)

Docente(s): Profa. Paula Ramos e Prof.

Marcelo Borges

60 horas/aula – 20 vagas 

03/08/2020 a 14/11/2020

Aula remota – Encontros Síncronos

previstos para 3as feiras

ME
Obriga

tória

Restrita aos alunos de pós-graduação

da UFRJ com DRE ativo e aos alunos

regularmente matriculados em

programas de pós-graduação de

outras IES, credenciadas pela CAPES

Educação em Ciências e Saúde I –

Fundamentos (cód. NUT765)

Docente(s): Prof. Luiz Rezende e Profa.

Laísa Freire

60 horas/aula – 20 vagas 

03/08/2020 a 14/11/2020

Aula remota – Encontros Síncronos

previstos para 3as feiras

ME
Obriga

tória

Restrita aos alunos de pós-graduação

da UFRJ com DRE ativo e aos alunos

regularmente matriculados em

programas de pós-graduação de

outras IES, credenciadas pela CAPES

Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa

II (cód.NUT804)

Docente(s): Profa. Isabel Martins

60 horas/aula – 15 vagas 

03/08/2020 a 14/11/2020

Aula remota – Encontros Síncronos

previstos para 3as feiras

DO
Obriga

tória

Restrita aos alunos de pós-graduação

da UFRJ com DRE ativo e aos alunos

regularmente matriculados em

programas de pós-graduação de

outras IES, credenciadas pela CAPES

Educação Tecnologia e Sociedade

(cód.NUT801)

DO Obriga

tória

Restrita aos alunos de pós-graduação

da UFRJ com DRE ativo e aos alunos

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/disciplina/viewDisciplina.jsf?popup=true&id_disciplina=64879
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/disciplina/viewDisciplina.jsf?popup=true&id_disciplina=64906
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/disciplina/viewDisciplina.jsf?popup=true&id_disciplina=64892
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/disciplina/viewDisciplina.jsf?popup=true&id_disciplina=64889


Docente(s): Profa. Miriam Struchiner

60 horas/aula – 15 vagas 

03/08/2020 a 14/11/2020

Aula remota – Encontros Síncronos

previstos para 3as feiras

regularmente matriculados em

programas de pós-graduação de

outras IES, credenciadas pela CAPES

Tópicos Especiais em Educação em

Saúde (cód. NUT821)

Docente(s): Prof. Gustavo Figueiredo

60 horas/aula – 10 vagas 

03/08/2020 a 14/11/2020

Aula remota – Encontros Síncronos

previstos para 4as feiras

DO

Eletiv

a de

Escolh

a

Restrit

a

Restrita aos alunos de pós-graduação

da UFRJ com DRE ativo e aos alunos

regularmente matriculados em

programas de pós-graduação de

outras IES, credenciadas pela CAPES

Temas de Pesquisa em Educação em

Ciências e Saúde – Diseño de secuencias

de enseñanza aprendizaje (sea) en

ciencias (cód. NUT824)

Docente(s): Prof. Cristian Merino e Profa.

Laísa Freire

60 horas/aula – 10 vagas 

06/07/2020 a 10/07/2020, 09h às 12h

Aula remota

DO
Eletiv

a

Restrita aos alunos de pós-graduação

da UFRJ com DRE ativo e aos alunos

regularmente matriculados em

programas de pós-graduação de

outras IES, credenciadas pela CAPES

As Linguagens da Ciência (cód. NUT812)

Docente(s): Profa. Isabel Martins

60 horas/aula – 20 vagas 

03/08/2020 a 14/11/2020

Aula remota – Encontros Síncronos

previstos para 2as feiras

DO
Eletiv

a

Disciplina aberta aos alunos de pós-

graduação da UFRJ com DRE ativo,

alunos regularmente matriculados

em programas de pós-graduação de

outras IES, credenciadas pela CAPES

Política, Rede e Território – Inovação na

política e transformação no espaço (cód.

PRU836) – NOVA

Docente(s): Profa. Tamara Egler, Prof.

Alexandre Brasil e Convidados.

DO Eletiv

a

Disciplina compartilhada entre as

pós-graduações da UFRJ: COPPE,

ECO, FACC, IBCFF, IBICT, IM, IPPUR,

NUTES. Aberta aos alunos de pós-

graduação da UFRJ com DRE ativo,

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/disciplina/viewDisciplina.jsf?popup=true&id_disciplina=64882
http://www.ppgecs.nutes.ufrj.br/wp-content/uploads/PRU836_-_Pol%C3%ADtica_Rede_e_Territ%C3%B3rio_-_Profa._Tamara_T%C3%A2nia_Cohen_Egler.pdf


30 horas/aula – 30 vagas 

04/08/2020 a 22/09/2020 – 3as feiras 

Programa

via SIGA, e aos estudantes externos à

UFRJ, através deste link (clique aqui).

Divulgação Cientígica para ECS (cód.

NUT769)

Docente(s): Prof. Marcelo Borges

60 horas/aula – 20 vagas 

03/08/2020 a 14/11/2020

Aula remota – Encontros Síncronos

previstos para 5as feiras

ME
Eletiv

a

Disciplina aberta aos alunos de pós-

graduação da UFRJ com DRE ativo,

alunos regularmente matriculados

em programas de pós-graduação de

outras IES, credenciadas pela CAPES

e aos portadores de diploma de

graduação

Seminário de Educação a Distância (cód.

NUT738)

Docente(s): Profa. Taís Giannella

60 horas/aula – 20 vagas 

03/08/2020 a 14/11/2020

Aula remota – Encontros Síncronos

previstos para 5as feiras

ME
Eletiv

a

Disciplina aberta aos alunos de pós-

graduação da UFRJ com DRE ativo,

alunos regularmente matriculados

em programas de pós-graduação de

outras IES, credenciadas pela CAPES

e aos portadores de diploma de

graduação

 

DISCIPLINAS – MACAÉ
CURS

O
TIPO PÚBLICO ATENDIDO

Metodologia da Pesquisa  (cód. NUT736)

Docente(s): Prof. Leonardo Moreira e

Prof. Nilcimar dos Santos

60 horas/aula – 20 vagas 

03/08/2020 a 14/11/2020

Aula remota – Encontros Síncronos

previstos para 2as feiras

ME
Obriga

tória

Restrita aos alunos de pós-graduação

da UFRJ com DRE ativo e aos alunos

regularmente matriculados em

programas de pós-graduação de

outras IES, credenciadas pela CAPES

Educação em Ciências e Saúde I –

Fundamentos (cód. NUT765)

ME Eletiv

a

Restrita aos alunos de pós-graduação

da UFRJ com DRE ativo e aos alunos

regularmente matriculados em

http://www.ppgecs.nutes.ufrj.br/wp-content/uploads/Panfleto-programa%C3%A7%C3%A3o_28.07.png
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec3JEPuZQEW2NnXJyHepktCj5BtLk0P9BjWEn1r-XaCSvbxA/viewform
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/disciplina/viewDisciplina.jsf?popup=true&id_disciplina=64880
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/disciplina/viewDisciplina.jsf?popup=true&id_disciplina=64879
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/disciplina/viewDisciplina.jsf?popup=true&id_disciplina=64906


Docente(s): Prof. Bruno Monteiro e Profa.

Fernanda Antunes

60 horas/aula – 20 vagas 

03/08/2020 a 14/11/2020

Aula remota – Encontros Síncronos

previstos para 2as feiras

programas de pós-graduação de

outras IES, credenciadas pela CAPES

Resolução CEPG 05-2020, de 29 de maio de 2020. 

Adota providências temporárias para o ensino de

Pós-Graduação em tempos de pandemia.

Inscrições e Seleção

Procedimento para realizar a pré-inscrição nas disciplinas:

Para Discentes de quaisquer programas de pós-graduação (PPG)

UFRJ stricto sensu: on line através do SIGA, conforme Calendário

Acadêmico Anual da UFRJ;

Para Discentes de programas de pós-graduação (PPG) stricto

sensu externos à UFRJ: on line através de envio (antes do início da

disciplina) de mensagem para o e-mail da Secretaria, colocando

no assunto: “SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DISCIPLINA

ISOLADA”, mensagem solicitando a inscrição, informando o nome

da disciplina e anexando a documentação necessária (1 –

Declaração de matricula ativa no curso stricto sensu; 2 –

Curriculum Vitae atualizado e 3 – Carta candidatando-se à(s)

disciplina(s)) em arquivo no formato “pdf”. A aceitação do pedido

http://www.ppgecs.nutes.ufrj.br/wp-content/uploads/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CEPG-05-2020.pdf
http://www.ppgecs.nutes.ufrj.br/inscricao-em-disciplinas/#inscrdis
http://intranet.ufrj.br/
http://www.ppgecs.nutes.ufrj.br/calendario-academico-anual/
http://www.ppgecs.nutes.ufrj.br/inscricao-em-disciplinas/#inscrdis
http://www.ppgecs.nutes.ufrj.br/secretaria/


se dará a partir da análise dos documentos apresentados e

entrevista, se necessário.

Qualquer pessoa graduada sem vínculo com Programas de PG

credenciado pela CAPES (somente para disciplinas eletivas): on

line através de envio (antes do início da disciplina) de mensagem

para o e-mail da Secretaria, colocando no assunto: “SOLICITAÇÃO

DE INSCRIÇÃO EM DISCIPLINA ISOLADA”, mensagem solicitando

a inscrição, informando o nome da disciplina e anexando a

documentação necessária (1 – Curriculum Vitae atualizado; 2 –

Diploma de Graduação e 3 – Carta candidatando-se à(s)

disciplina(s)) em arquivo no formato “pdf”. A aceitação do pedido

se dará a partir da análise dos documentos apresentados e

entrevista, se necessário.

Documentação Necessária para

Inscrição

Alunos de PG de outras Instituições de Ensino Superior (IES):

Declaração de matricula ativa no curso (ME/DO)

Curriculum Vitae atualizado

Carta candidatando-se à(s) disciplina(s)

Outros pro�ssionais de nível superior (somente para disciplinas

eletivas):

Curriculum Vitae atualizado

Diploma de Graduação

http://www.ppgecs.nutes.ufrj.br/inscricao-em-disciplinas/#inscrdis
http://www.ppgecs.nutes.ufrj.br/secretaria/


Carta candidatando-se à(s) disciplina(s)


