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Formulário de Tramitação e Registro
Situação:Aprovação/Depto Coordenador

Protocolo nº: 2014.4336

Título da Atividade: Revisão de Artigos e Projetos

Objetivos e metodologia: Revisar artigos científicos e projetos relacionados à área de Transportes e
Logística, analisando a contribuição para a produção do conhecimento científico,
bem como a observação de novas abordagens para os objetos de pesquisa da

área.

Palavras chave: revisão; artigos; projetos

Entidade parceira: ANPET

Município / Estado: Rio de Janeiro / RJ

Forma de Extensão: PROJETO DE EXTENSÃO

Período de realização: 08/11/2014 a 12/31/2015

Carga horária total da
atividade:

70 horas

Número de pessoas atingidas
por esta atividade:

1000

A atividade receberá algum
aporte financeiro?:

Não

Envolvidos nesta atividade de extensão

Coordenador

Nro do SIAPE: 2363334

Nome do Coordenador: Christiane Wenck Nogueira Fernandes

CPF do Coordenador: 2523265982

Departamento: CAMPUS DE JOINVILLE

Centro: CAMPUS DE JOINVILLE

Regime de trabalho: DE

Fone de contato: 47 88358822

E-mail: christiane.fernandes@ufsc.br

Carga horária na atividade: Entra no PAD

Número de Horas SEMANAIS: 2 horas

Receberá remuneração nesta
atividade de extensão?

Não

Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?

Não

Alunos da UFSC envolvidos? Não
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Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

Não

Outras Considerações

Fundada em 1986, a Associação de Pesquisa e Ensino em Transportes - ANPET - é uma instituição sem fins lucrativos,
criada com o propósito de atuar como um fórum especializado para discussão da pesquisa e ensino em transportes no
Brasil. Sua missão é servir como meio de representação e integração de pesquisadores, estudantes e profissionais de
instituições de ensino e pesquisa, órgãos e empresas, visando a geração e difusão do conhecimento no setor de
transportes para aperfeiçoar a produção técnico-científica, qualificar o ensino e a pesquisa e formatar a transferência de
tecnologia gerada nos centros de pesquisa para o setor produtivo do país.
www.anpet.org.br

Data de aprovação: 08/29/2014 - Ad-referendum
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