
 

 
 

 
 
A solicitação de matrícula em disciplina isolada deverá ser feita por meio do e-

mail da secretaria do Programa de Pós-Graduação (PPG) ao qual a disciplina 

está vinculada. 

O e-mail de contato da secretaria do PPG pode ser encontrado na tabela 

apresentada a seguir, na qual também constam informações detalhadas sobre 

cada uma das disciplinas (ementas, carga horária, número de créditos 

professores, horários etc.). 

Cópias dos seguintes documentos deverão ser enviadas por e-mail em formato 

digitalizado: 

• CPF 

• Carteira de Identidade (frente e verso) 

• Certidão de Nascimento e/ou Casamento  

• Diploma de graduação (frente e verso) 

 

Observações:  

(1) O valor de cada disciplina corresponde ao número de créditos multiplicado 

pelo valor atualizado do crédito (R$ 623,64), com pagamento em até quatro 

parcelas; (2) a aceitação da solicitação de matrícula dependerá da 

disponibilidade de vagas; (3) as datas e horários das disciplinas poderão sofrer 

alterações até o início do período de matrículas. 

 

Passo Fundo, maio de 2022. 
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OBS.: Todas as disciplinas serão oferecidas na modalidade remota (online).  

Sustentabilidade em Conservação de 

Recursos Naturais

Jaime Martinez e 

Noeli Zanella
3 60

Dimensões da sustentabilidade. 

Indicadores: princípios e tipologias. 

Sistemas de Indicadores princípios e 

conceitos e estruturação. Políticas 

públicas ambientais, processos de 

planejamento e implementação. Atores e 

Instrumentos de política ambiental. 

Biodiversidade e ameaças. Proteção e 

ética de recursos naturais. Plano Nacional 

de Áreas Protegidas. Unidades de 

Conservação. Conservação em bacia 

hidrográfica.

02 a 11/01/23
 segunda 

à sexta

manhã:

08:00-11:35 

tarde:

14:00-17:35

Comportamento Humano e 

Sustentabilidade

Ana Cristina 

Giacomini e Janine 

Fleith de Medeiros

2 40

Neurociência do comportamento 

motivado, emoções, Consciência sentidos 

e percepções. Fatores que influenciam 

processos de decisão e de adoção de 

comportamentos. Processo de tomada de 

decisão.

08/08 a 10/10 quinta 19:20-22:35

Período
Dia da 

semana       
HorárioDisciplina Professor Créditos

Carga 

horária
Ementa

mailto:ppgciamb@upf.br

