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2.3. As aulas e atividades acontecerão de forma remota na UFRPE e na UNIVASF até 

que os desdobramentos da pandemia resultem em condições favoráveis à realização 

de atividades presenciais, que por ora, estão canceladas por força de resoluções 

internas das IES Associadas ao PPGADT. A decisão de retomada às atividades 

presenciais será divulgada no site do PPGADT; sendo que, desde já o programa se 

compromete a atender as diretrizes de higiene e segurança relativas ao COVID-19 

estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Entretanto, na UNEB, 

conforme decisão do Colegiado deste polo, as aulas serão presenciais. Diante do 

exposto, as atividades de ensino presencial do programa ocorrem na UNIVASF e  

UFRPE  nos endereços e horários descritos a seguir, e se dará de forma remota até 

novas orientações institucionais e governamentais, exceto na UNEB, onde ocorrerão 

já de forma presencial.  
 
2.3.1 Na UNIVASF acontecem na SEDE do PPGADT em Juazeiro/BA, no Espaço 

Plural, situado na BA 210 Km 04 da Rodovia Juazeiro/ Sobradinho, no Bairro 

Malhada da Areia, CEP: 48909-210 e, eventualmente no CAERDES, às SEXTAS- 

FEIRAS (à tarde das 13:30h –17:30 e à noite das19:00h – 22:00h); aos SÁBADOS 

nos três períodos (manhã das 08:00 –12:00, tarde das 13:30h –17:30 e à noite das 

19:00h – 22:00h) e aos DOMINGOS pela manhã (das 8h00 às 12h00) e tarde (13h30 

às 17h30); podendo ofertar, a critério do colegiado, disciplinas teóricas ou parte 

do conteúdo (teórico) exclusivamente por mediação tecnológica (atividade 

remota) durantes os dias da semana de SEGUNDA À QUINTA-FEIRA das 19:00h–

22:00h, de modo contínuo ou modular. O telefone para contato é (74) 3611-7206 e o 

e-mail ppgadt@univasf.edu.br. 
 
2.3.2 Na UNEB - Universidade do Estado da Bahia acontecem em Juazeiro (BA), 

especificamente no Centro de Agroecologia, Energias Renováveis e 

Desenvolvimento Sustentável –CAERDES / Departamento de Tecnologia e 

Ciências Sociais –DTCS Campus III, situado a Av. Paulo Rios Campello, s/n, bairro 

São Geraldo–CEP 48.904-719 e na SEDE do PPGADT, sempre às SEXTAS-

FEIRAS (à tarde das 13:30h –17:30 e à noite das19:00h –22:00h); aos SÁBADOS 

(manhã das 08:00 – 12:00, tarde das 13:30h –17:30 e à noite das 19:00h – 22:00h), 

presencialmente. O Polo UNEB do PPGADT também poderá ofertar, segundo 

determinação da Resolução 1.495/2021 40% de suas disciplinas por via remota, 

seja parcialmente ou exclusivamente durante os dias da semana de SEGUNDA à 

QUINTA-FEIRA das 19:00h–22:00h, de modo contínuo ou modular. O telefone para 

contato é (74) 3611-6219 ramal 239 e o e-mail é: ppgadtdtcs3@uneb.br. 

 

2.3.4 A oferta de disciplinas será publicada para cada turma no site do Programa 

(www.ppgadt.univasf.edu.br) e apresentará a cada semestre as disciplinas que serão 

ofertadas naquele período; bem como, se será presencial ou remotamente, 

permitindo que o(a) pós-graduando(a) possa, junto com o(a)s orientador(a)s, 

proceder a escolha das mesmas a serem cursadas. Por nenhuma hipótese, os dias 

estabelecidos para a oferta das disciplinas serão alterados. O curso é presencial e a 

frequência obrigatória às aulas e demais atividades previstas no PPGADT, o que 

também inclui a obrigatoriedade de presença nas atividades e disciplinas 

matriculadas e oferecidas de forma remota. 
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