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MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA APLICADA E SUSTENTABILIDADE 
 

 

 

 

 

 

 

DIA HORÁRIO DISCIPLINA PROFESSOR SALA (1) 

 

DISCIPLINA PROFESSOR SALA (1) 

 

DISCIPLINA PROFESSOR SALA (1) 

QUINTA 18:50 – 22:20 

Transportes e 

sustentabilidade 

(linha 02) 

Philippe Barbosa 
Sala de Aula  

Engenharias I 

 

   

 

   

           

SEXTA 07:30 – 11:00 

Tecnologia dos 

materiais de 

construção (linha 01) 

Bacus Nahime 
Sala de Aula 

Engenharias I 

Geotecnia ambiental 

(linha 02) 
Bruno Couto 

Laboratório 

Energias 

Renováveis 

Engenharias I 

   

           

SEXTA 

11:00 – 12:40 Inglês  

instrumental  

(obrigatória) 

(2) 

Lucas Anjos 
Sala de Aula  

Engenharias I 

Metodologia científica 

(obrigatória) 

(3) 

João Areis 

Laboratório 

Energias 

Renováveis 

Engenharias I 

Qualificação de 

mestrado 

(obrigatória) 

(4), (5) e (6) 

Leonardo 

Nazário 

Laboratório 

Energias 

Renováveis 

Engenharias I 

ALMOÇO 

13:30 – 15:10 

           

SEXTA 15:20 – 18:00 

Fenômenos de 

transporte 

(obrigatória) (7) 

Hugo Leão 
Sala de Aula  

Engenharias I 
      

           

SEXTA 18:50 – 22:20 

Sustentabilidade e 

engenharia 

(obrigatória) (8) 

Édio Damásio 
Sala de Aula  

Engenharias I 
     

SÁBADO 07:30 – 11:00 PERÍODO RESERVADO PARA ESTUDOS, REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EM GRUPO E EVENTUAIS REPOSIÇÕES DE AULA. 



 

 

LEGENDA: 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

Todas as disciplinas serão ofertadas no decorrer de 15 semanas do semestre letivo 2022/2 
  

(1) - As disciplinas do semestre letivo 2022-2 ocorrerão no formato PRESENCIAL e REMOTO (discentes serão informados pelo docente de cada disciplina como será a 

dinâmica das aulas); 
    

(2) - Disciplina de “Inglês instrumental” será ofertada somente para os alunos que não forem aprovados no exame de suficiência. 

✓ Data da prova de suficiência em inglês: a ser definida; 

✓ Data das aulas para os alunos não aprovados na prova de suficiência (Inglês Instrumental): a ser definida. 

 

(3) - Disciplina ofertada somente para os alunos ingressantes em 2022/2 ou àqueles que reprovaram na disciplina em semestres anteriores; 

✓ Data das aulas de metodologia científica: a ser definida; 

 

(4) - Disciplina ofertada somente para os alunos que já cursaram a disciplina “Metodologia científica”; 

 

(5) - As disciplinas “Metodologia científica” e “Qualificação de mestrado” serão alternadas semanalmente, de acordo com o calendário definido pelos professores João 

Areis e Leonardo Nazário; 

 

(6) – As disciplinas “Inglês instrumental” e “Qualificação de mestrado” ocorrerão na mesma data e horário, considerando que os alunos da disciplina “Qualificação” já 

fizeram “Inglês instrumental”; 

 

(7) – Disciplina de “Fenômenos de transporte” é obrigatória somente para discentes ingressos no semestre 2022/1 ou anterior; 

 

(8) – Disciplina de “Sustentabilidade e engenharia” é obrigatória para os discentes ingressos a partir do semestre 2022/2. 
 

Disciplina optativa da linha 1 Disciplina optativa da linha 2 Disciplina obrigatória (linhas 01 e 02) 


