Olá pessoal,
Sou coordenador do Curso de bacharelado em ciências Biológicas.
Duvidas em relação ao PESCD por favor entrem em contato comigo, a
secretaria DA GRADUAÇÃO está muito sobrecarregada e não tem a função
tratar desse assunto.
Agora, mais do que nunca, será muito importante ter a colaboração de
pós-graduandos nos cursos de graduação, devido à situação de ensino
remoto emergencial.
Além de poderem fornecer uma ajuda preciosa a professores, tenho a
certeza que será uma experiência única e de grande valor para o
curriculum de vocês.
Como funciona o PESCD?
Quem quiser fazer PESCD vai ter o papel de Tutor Virtual, apoiar o
professor na organização de aulas online, correção de atividades online
(que neste momento servirão para contabilizar frequência), realizar
videoconferências com alunos para tirar duvidas, etc... O Tutor Virtual
deve ser graduado e seguir um processo de formação de ensino à distância
que a SEAD vai disponibilizar. No final, além dos créditos do PESCD,
terá um certificado emitido pela ProGrad que atestará a experiência
didática remota, muito interessante para um currículo.
O que terá que fazer para se inscrever no PESCD?
A primeira coisa é conversar com o professor responsável pela
disciplina. Veja a grade do curso, a disciplina que mais lhe interessa:
http://www.biosc.ufscar.br/bacharelado/grade-de-disciplinas
ATENÇÃO: Nem todas serão ofertadas nesse periodo emergencial! Saberemos
muito em breve a lista de disciplinas, ainda está em discussão nos
departamentos. Mas já pode entrar em contato com os docentes
responsáveis pela disciplina para saber se ela/ele tem a intenção de
ofertar.
Depois deve preencher o Anexo 1 junto com o professor responsável pela
disciplina, e depois encaminhar para a secretaria do PPGERN:
http://www.ppgern.ufscar.br/arquivos/formularios/normas-pescd/view

Qualquer duvida, inclusive para saber qual docente é responsável por
disciplinas, podem entrar em contato comigo.
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