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RESOLUÇÃO Nº 98, DE 05 DE OUTUBRO DE 2018.

   O COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIA DOS
MATERIAIS do Ins�tuto de Física da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Aprovar as normas da disciplina obrigatória Estágio em Docência,
integrante da Estrutura Curricular do Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais:

§ 1º No ato da matrícula na disciplina os acadêmicos deverão entregar o
Formulário de Iden�ficação, disponível no site do programa www.ppgcm.ufms.br,
devidamente preenchido e assinado na secretaria do curso. O (a) acadêmico (a) que
descumprir esta norma não terá sua solicitação de matrícula, nesta disciplina, aceita pela
secretaria do curso.                                                                                                                                     
     

§ 2º Ao final da disciplina, os acadêmicos deverão entregar o Relatório Final,
disponível no site do programa, devidamente preenchido e assinado, ao professor
responsável pela disciplina onde realizaram o Estágio para avaliação e atribuição de faltas,
nota e conceito no Relatório e, posteriormente, deverá entregar o relatório na secretaria do
curso até o úl�mo dia le�vo do semestre. O descumprimento desta norma acarretará em
reprovação na disciplina.

§ 3º Ficará sob responsabilidade do coordenador do curso a atribuição de
realizar o lançamento das faltas, notas e conceitos ob�dos pelos (as) acadêmicos (as) que
cursarem a disciplina no Sistema da Pós-Graduação - SIGPÓS.

 

Art. 2º Revoga-se a Resolução PGCM nº 62 de 21 de dezembro de 2017.

DIOGO DUARTE DOS REIS,

Presidente.

 

 

 
 

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Diogo Duarte dos Reis, Coordenador(a) de
Curso de Pós-graduação, em 05/10/2018, às 16:46, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site 08/10/2018

BS N° 6893
Pg. 143



05/10/2018 SEI/UFMS - 0806584 - Resolução

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=993031&infra_sistema=… 2/2

h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0806584 e o código CRC 107D182A.

 

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone: (67) 3345-7481 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.040826/2018-86 SEI nº 0806584
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