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Situação:Aprovação/Depto Coordenador

Protocolo nº: 2015.0374

Título da Atividade: Curso de Astrofísica I

Objetivos e metodologia: Oferecer um curso de Astrofísica a nível introdutório de graduação para alunos de
graduação e do último ano do ensino médio.
O curso será composto de 18 encontros: 15 aulas expositivas e 2 provas escritas,
com a possibilidade de uma prova de recuperação.
Cada encontro terá uma duração de 1.5 hora.
Serão aprovados os estudantes com média simples das duas provas maior ou igual a
6 e com no máximo 3 faltas em encontros de aulas expositivas. Os alunos que não
tiverem sido reprovados por falta e não tiverem obtido média 6 nas duas provas,
poderão fazer uma recuperação de todo conteúdo, precisando tirar nota maior ou
igual a 6 para serem aprovados.

A ementa do curso é: Noções de Astronomia, Instrumentos Astrofísicos, Sistema

Solar, Estrelas, Exoplanetas

Palavras chave: Astrofísica; Astrofísica Estelar; Curso extracurricular

Entidade parceira: UFSC Joinville

Município / Estado: Joinville / SC

Forma de Extensão: CURSO:COORDENADOR

Período de realização: 01/03/2015 a 31/07/2015

Carga horária total da
atividade:

67,5 horas

Número de pessoas atingidas
por esta atividade:

45

A atividade receberá algum
aporte financeiro?:

Não

Envolvidos nesta atividade de extensão

Coordenador

Nro do SIAPE: 2771005

Nome do Coordenador: Alexandre Miers Zabot

CPF do Coordenador: 811346900

Departamento: CAMPUS DE JOINVILLE

Centro: CAMPUS DE JOINVILLE

Regime de trabalho: de

Fone de contato: 96065819

E-mail: alexandre.zabot@ufsc.br

Carga horária na atividade: Entra no PAD
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Número de Horas SEMANAIS: 3,07 horas

Receberá remuneração nesta
atividade de extensão?

Não

Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?

Não

Alunos da UFSC envolvidos? Não

Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

Não

Outras Considerações

A carga horária total da atividade é de 27 horas (18 encontros de 1.5 hora).
Para o cálculo do Número de Horas Semanais, contabilizei 13.5 horas como coordenador (metade da carga horária do curso) e
54 horas como ministrante (duas vezes a carga horária do curso), totalizando 67.5 horas.
O curso se extenderá por 22 semanas, logo são 3,07 horas semanais.
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