
 

 
 

 
 
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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Laboratorio de Tecnologias

Ana Carolina 

Bertoletti De Marchi 

e  Adriano 

Pasqualotti

2 40

Investiga as diferentes alternativas de uso 

das tecnologias de informação e 

comunicação no processo de 

planejamento de pesquisa. Visa à 

produção de conhecimento prático voltado 

à autoria de elaboração, editoração e 

redação de materiais e documentos 

instrucionais e educacionais, e 

planejamento de disciplinas e cursos de 

educação a distância.

04/08 a 22/09 quinta 14:00-17:35

Nutrição e Suplementação no Processo 

Saúde-Doença

Ana Luisa 

Sant`Anna Alves e 

Charise Dallazem 

Berto

2 40

Avaliação nutricional e necessidades 

nutricionais no processo de 

envelhecimento. Doenças relacionadas a 

deficiências nutricionais. Tendência atual 

sobre suplementação na velhice.

29/09 a 17/11 quinta 19:20-22:35

Bioestatística 

Adriano Pasqualotti 

e Charise 

Dallazem Bertol

2 40

Apresentar as técnicas de estatística 

descritiva e inferencial aplicadas na área 

do envelhecimento. Capacitar o aluno a 

organizar, descrever e resumir dados 

experimentais e interpretar os resultados 

e achados por intermédio de aplicativos 

de análise estatística. Desenvolver a 

análise reflexiva-argumentativa tanto de 

planejamento quanto de tratamento 

estatístico utilizado na área do 

envelhecimento

30/09 a 18/11 sexta 08:00-11:35

Período
Dia da 

semana       
HorárioDisciplina Professor Créditos

Carga 

horária
Ementa

mailto:pgeh@upf.br

