Ofício Circular nº 10/2018 – PRPPG
DISCIPLINAS TRANSVERSAIS 2018.2

Curitiba, 28 de junho de 2018
Prezados Coordenadores:

Neste segundo semestre de 2018, a PRPPG dará continuidade ao programa de
disciplinas transversais. Duas disciplinas passarão a compor a próxima oferta, que ocorrerá
às quartas-feiras no auditório do DAGA (Campus Jardim Botânico). As disciplinas serão de
“Métodos de Pesquisa” e “Escrita Acadêmica em Inglês”. A disciplina de Métodos de
Pesquisa será ofertada pela primeira vez e visará prover uma abordagem abrangente sobre
Métodos de Pesquisa, Métodos de Pesquisa Quantitativos e Qualitativos. A disciplina de
Escrita Acadêmica em Inglês terá a mesma abordagem daquela ministrada no segundo
semestre de 2017, porém será ofertada exclusivamente em inglês – vide comentários e
detalhes abaixo.

Mais uma vez, estas disciplinas serão ofertadas nos formatos presencial e remoto e
os alunos e professores que desejarem acompanhar as aulas poderão realizar suas
matrículas diretamente no sistema SIGA (portal do aluno ou docente) a partir do dia 23 de
julho de 2018. O início das aulas está previsto para o dia 8 de agosto (a confirmar).

Destacamos que os professores da UFPR poderão acompanhar as disciplinas de
forma irrestrita apenas no formato remoto, de forma a garantir vagas suficientes aos
discentes no formato presencial. Caso restem vagas presenciais, os docentes que
desejarem comparecer às disciplinas poderão fazê-lo mediante consulta.
Disciplina
Métodos de Pesquisa
Escrita Acadêmica em Inglês

Horários
Quartas, 09:00 as 12:00h
Quartas, 14:00 as 17:00h

Local
Daga
Daga

Vagas
Presenciais
250
250

Vagas
Remotas
a definir
a definir

Em breve, as ementas e o cronograma das aulas (início previsto para 08.08.2018 e
término previsto para 28.11.2018) serão disponibilizados/confirmados.
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As principais dúvidas podem ser esclarecidas no link:
http://www.prppg.ufpr.br/site/faq-transversais
As dúvidas dos discentes e docentes (sobre como fazer matrícula, cancelamento de
matrícula, acesso ao Moodle, por exemplo) devem ser esclarecidas nas respectivas
secretarias dos programas. As dúvidas dos programas devem ser encaminhadas pelo e-mail
transversal@ufpr.br.
Finalmente, pedimos que os programas reservem essas datas para que os
interessados tenham compatibilidade com as ofertas regulares do programa.

Disciplinas Transversais 2018.2:
“Métodos de Pesquisa” e “Escrita Acadêmica em Inglês”
Público alvo

Alunos regularmente matriculados na pós-graduação da UFPR e
docentes credenciados à pós-graduação da UFPR

Vagas

250 presenciais; remotas: a definir

Período

de 08/08 a 28/11/2018 (quartas-feiras, manhã e tarde)

Horário

Métodos de Pesquisa: das 09h as 12h
Escrita Acadêmica em Inglês: das 14h as 17h
Auditório Professor Ulysses de Campos, Setor de Ciências Sociais
aplicadas, Campus Botânico
Para a execução das atividades presenciais da disciplina e avaliação,
os alunos deverão levar notebook, pads ou celular. Os alunos que
optarem pela modalidade remota deverão garantir uma boa velocidade
de acesso (na fase de inscrição serão fornecidos parâmetros). O
orientador deverá aprovar a matrícula dos discentes no SIGA.

Local

Requisitos

Atenciosamente,

Prof. Dr. André Luiz Félix Rodacki
Coordenadoria de Programas de Pós-Graduação
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Universidade Federal do Paraná
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