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Boas-vindas
Parabéns,

seja bem-vindo(a)
ao PPGGero

Elaboramos esse manual para auxiliar você a
entender melhor o funcionamento do

PPGGero, para que possa  aproveitar ao
máximo todas as oportunidades

Aqui você encontrará as principais
normas, suas obrigações e direitos
como pós-graduando e outras
informações úteis para o bom
andamento do curso

#ppggeroUFSCar
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Quem somos
Missão e visão
Coordenação
Comissão de Pós-Graduação
Linhas de pesquisa
Corpo docente
Contatos

Conheça um pouco mais
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O PPGGero é um programa de Pós-Graduação (PPG) stricto sensu,

do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que oferece o curso

de mestrado acadêmico

Missão
O PPGGero tem como missão fortalecer a pesquisa, a formação e a
prática em Gerontologia no Brasil a fim de promover melhorias
substanciais nos campos relacionados ao envelhecimento humano

Visão
Constituir-se enquanto um programa que favoreça a consolidação de
pesquisas relevantes, em suas linhas, com impacto nacional e
internacional
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Quem somos



Coordenação
Gestão 2018 - 2020

Coordenadora: 
Profa Dra Marcia Regina Cominetti
Vice-coordenadora:
Profa Dra Fabiana de Souza Orlandi

Comissão de Pós-Graduação - CPG
Profa Dra Marcia Regina Cominetti (Coordenadora)
Profa Dra Fabiana de Souza Orlandi (Vice-coordenadora)
Profa Dra Keika Inouye (Representante da Linha 1 - titular)
Profa Dra Karina Gramani Say (Representante da Linha 1 - suplente)
Prof Dr Wilson José Alves Pedro (Representante da Linha 2 - titular)
Profa Dra Paula Costa Castro (Representante da Linha 2 - suplente)
Madson A. Maximiano-Barreto (representante discente titular)
Lucas Bueno de Campos (representante discente suplente)
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- Saúde, Biologia e Envelhecimento: Tem como foco o
estudo dos aspectos biológicos, psicológicos e sociais
do envelhecimento assim como seus processos de
avaliação e intervenção e suas implicações
epidemiológicas no intuito de subsidiar sistemas de
gestão que possam resultar em ações para os setores
públicos e privados em Gerontologia.

 
-  Gestão, Tecnologia e Inovação em Gerontologia:
Tem como foco estudos sobre gestão dos processos de
envelhecimento individual e coletivo. Essa linha baseia-
se em abordagens teóricas e práticas com ênfase nos
modelos organizacionais, produtos e serviços e
fundamenta pesquisas interdisciplinares tanto em
concepções de tecnologia e inovação para o ambiente,
a saúde e a participação social, quanto na relação das
pessoas com a tecnologia.

Linhas de pesquisa
O PPGGero tem duas linhas de pesquisa:
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E-MAIL
 

alinegratao@ufscar.br
c.libardi@ufscar.br

danielagodoij@ufscar.br
forlandi@ufscar.br

fervasilceac@ufscar.br
grace@ufscar.br

henriquepott@ufscar.br
gramanisay@ufscar.br

keikain@ufscar.br
lepcosta@hotmail.com
mcominetti@ufscar.br
setroh@hotmail.com

sofia@ufscar.br
tiagoalexandre@ufscar.br

 
 

camila.pantoni@ufscar.br
celeste@ufscar.br

herickmoralles@dep.ufscar.br
julianaansai@ufscar.br

cristinaantoniossi4@gmail.com
marisam@ufscar.br
moacir@icmc.usp.br

castro@ufscar.br
vaniav@ufscar.br

wjapedro@gmail.com

Linha 1 - Saúde, Biologia e
Envelhecimento
Aline Cristina Martins Gratão (P)
Cleiton Augusto Libardi (P)
Daniela Godoi Jacomassi (C)
Fabiana de Souza Orlandi (P)
Fernando Augusto Vasilceac (P)
Grace Angélica de O. Gomes (P)
Henrique Pott Jr (P)
Karina Gramani Say (P)
Keika Inouye (P)
Letícia Pimenta C. Guarisco (P)
Marcia Regina Cominetti (P)
Marcos Hortes N. Chagas (P)
Sofia Cristina Iost Pavarini (P)
Tiago da Silva Alexandre (P)
Linha 2 - Gestão, Tecnologia e
Inovação em Gerontologia
Camila Bianca F. Pantoni (P)
Celeste José Zanon (P)
Hérick Fernando Moralles (C)
Juliana Hotta Ansai (C)
Luzia Cristina A. Monteiro (P)
Marisa Silvana Zazzetta (P)
Moacir Antonelli Pontes (C)
Paula Costa Castro (C)
Vânia A. Gurian Varoto (P)
Wilson José Alves Pedro (C)

Secretaria do PPGGero  
Horário de atendimento: 14h às 17h30

 

TELEFONE
 

(16) 3306-6670
(16) 3306-8294
(16) 3306-6469
(16) 3306-6673
(16) 3306-6938
(16) 3306-6665
(16) 3306-6631
(16) 3306-6667
(16) 3306-6676
(16) 3306-8955
(16) 3306-6663
(16) 3306-8956
(16) 3306-6745
(16) 3306-6671

 
 

(16) 3306-6661
(16) 3306-6662
(16) 3306-6664
(16) 3306-6666
(16) 3306-6668
(16) 3306-6664
(16) 3373-9686
(16) 3306-6678
(16) 3306-6677
(16) 3306-6669

Corpo docente

Contatos
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@ppggero

(16) 3306-6675

(P) = Permanente
(C) = Colaborador

ppggero@ufscar.br

http://www.ppggero.ufscar.br



Matrícula
ProPGWeb e Biblioteca
Outras informações úteis
Duração da Pós-Graduação
Solicitação de qualificação e defesa
Prorrogação de prazo
Troca de orientador
Co-orientador(es)

Revisando Normas Importantes
Aspectos Gerais
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formulário específico, devidamente preenchido
 

cópia do diploma ou certificado de conclusão e histórico do        
curso de graduação
 

certificado de proficiência em língua Inglesa
 

cópia do RG e CPF
 

duas fotos 3x4
 

outros documentos poderão ser solicitados

 Se você não se matricular nos prazos definidos estará desistindo
de sua vaga e perderá todos os direitos adquiridos pela

aprovação e classificação no processo seletivo

Matrícula

Você deverá renovar sua matrícula a cada semestre, em
data definida pelo programa, se inscrevendo em

disciplinas e outras atividades quando for o caso

Para informações sobre matrícula inicial acesse:
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http://www.ppggero.ufscar.br/pt-br/alunos/procedimentos-para-matricula

Para informações sobre matrícula semestral acesse:

http://www.ppggero.ufscar.br/pt-br/o-programa/calendarios

Depois de aprovado e classificado no processo seletivo você deverá
efetuar sua primeira matrícula no prazo determinado pelo PPGGero,

apresentando os seguintes documentos:



Após a matrícula inicial no PPGGero você receberá um número
de Registro Acadêmico (RA) por e-mail e em seguida poderá

acessar o sistema para realizar diversas atividades como imprimir
declaração de matrícula, efetuar matrículas semestrais, efetuar

matrículas em disciplinas ofertadas, visualizar notas e frequências
das disciplinas, etc.

O Sistema de Bibliotecas (SIBI) da UFSCar 
contempla a Biblioteca Comunitária (BCo),

localizada na Área Norte do Campus São Carlos.
Para usufruir dos serviços das bibliotecas você

deve emitir sua carteira da biblioteca

ProPGWeb e Biblioteca

Para acessar sua conta digite:

Veja como solicitar sua carteira em:
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https://www.propgweb.ufscar.br/

http://www.carteirinha.ufscar.br/solicita/



Acesso à internet: a UFSCar conta a rede de internet
EDUROAM. Para utilizá-la basta você contatar a SIn (Secretaria
de Informática) e se cadastrar com seu RA ou CPF. Após o
cadastro o prazo para que você possa acessar é de 7 a 15 dias.
Você pode utilizá-la em qualquer lugar do mundo!

Outras informações úteis

Passe Escolar: você tem direito ao passe escolar para utilizar
o transporte público de São Carlos. Para isso basta ir à
Empresa de Ônibus que opera na cidade (Suzantur) levando
atestado de matrícula, comprovante de residência e uma cópia
do RG para retirar sua carteira gratuitamente. 

Restaurante Universitário (RU): você pode utilizar o RU pagando
R$ 4,20 por refeição

Para mais informações, acesse:

Mais informações em: 
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https://www.sin.ufscar.br/servicos/conectividade/rede-sem-fio-eduroam-1

Para mais informações, acesse:

www.suzantursc.com.br

https://www2.ufscar.br/restaurantes-universitario



Para solicitar a defesa, você deverá ter concluído todos os
créditos em disciplinas e o estágio docência, se aplicável

 

Para isso, você deverá apresentar requerimento à CPG com,
NO MÍNIMO, 15 (quinze) dias de antecedência, sempre na

reunião anterior ao mês que pretende defender!
Veja mais detalhes dos procedimentos para defesa na página 28 deste manual

 

Para maiores informações, acesse:

Solicitação de defesa

Sugerimos Que Você Se Organize Para Solicitar a
Defesa Com a Maior Antecedência Possível!

Duração da Pós-Graduação

O Mestrado tem duração
máxima de 24 meses!
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http://www.ppggero.ufscar.br/pt-br/alunos/procedimentos-qualificacao-e-defesa



Você poderá solicitar prorrogação de prazo,
excepcionalmente, para finalizar sua dissertação, desde que

já tenha integralizado os créditos, não tenha usufruído de
bolsa de estudo e já tenha sido aprovado na qualificação
Se sua solicitação for aprovada, será concedido prazo

máximo de seis meses

Prorrogação de prazo
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O(s) co-orientador(es) deve(m) ser escolhido(s) pelo orientador,
em comum acordo com o estudante. A indicação do(s) nome(s)

deverá ser aprovada pela CPG

Co-orientador(es)

Sempre que tiver dúvidas consulte o regimento do PPGGero:

De Acordo Com as Normas Vigentes, você
poderá ter co-orientadores  tanto de

instituições nacionais, quanto de
estrangeiras!

http://www.ppggero.ufscar.br/pt-br/o-programa/regimentos-e-normas



Disciplinas obrigatórias
Disciplinas optativas
Cancelamento de disciplinas
Conceitos em disciplinas
Reprovação
Aproveitamento de créditos
Rendimento médio
Desligamento

Revisando Normas Importantes

Disciplinas, Conceitos e Créditos
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Disciplinas obrigatórias: 
Fundamentos Teóricos da Gerontologia

Métodos de Pesquisa Aplicados à Gerontologia

Disciplinas obrigatórias
Para concluir o mestrado você deve integralizar 100
créditos, sendo 35 em disciplinas, dos quais 14 em
obrigatórias e 21 em optativas. A homologação da

defesa corresponde a 65 créditos 

Cada Crédito em Disciplinas Corresponde a  15  Horas de

Atividades. Você terá  o Prazo Máximo de 24 meses para

integralizar os créditos em disciplinas

18

a) integralizar 35 créditos em disciplinas
b) ser aprovado no exame de qualificação

c) ser aprovado na defesa da dissertação de Mestrado

Resumindo... Para concluir o mestrado você deve:

Consulte as disciplinas do PPGGero:
http://www.ppggero.ufscar.br/pt-br/disciplinas



Há uma lista de disciplinas optativas que podem ser
consultadas em:

Cancelamento de disciplinas

O Cancelamento Não Constará 
no Seu Histórico acadêmico 

Você pode solicitar o cancelamento da sua matrícula em
disciplina(s) antes de completar 20% das atividades previstas. O

cancelamento das disciplinas é feito na ProPGWeb. 
Converse antes com seu orientador para saber se deve cancelar

qualquer disciplina.

19

Disciplinas optativas

Algumas disciplinas optativas não são oferecidas todos os
semestres. Fique sempre atento à grade horária no site!

http://www.ppggero.ufscar.br/pt-br/disciplinas/matriz-curricular

http://www.ppggero.ufscar.br/pt-br/disciplinas/grade-horaria



Você será reprovado se sua nota em disciplina ou
atividade for D (quadro acima). Além disso, você também

será reprovado por faltas se não atingir 75% da frequência
na disciplina ou atividade

Seu rendimento acadêmico em cada disciplina
será avaliado pelos meios previstos no regimento interno do

PPGGero e os conceitos serão expressos das seguintes formas:

A = muito bom - aprovado - com direito aos créditos

B = bom - aprovado - com direito aos créditos

C = regular - aprovado - com direito aos créditos

D = insuficiente - reprovado - sem direito aos créditos

Conceitos em disciplinas

Reprovação

CONCEITOS E SIGNIFICADOS

20

Consulte sempre o regimento e as normas do PPGGero:

http://www.ppggero.ufscar.br/pt-br/o-programa/regimentos-e-normas



Deverá ter sido aprovado na disciplina cursada
A quantidade de créditos deverá ser até 40% do total exigido para a
integralização das disciplinas de Mestrado
Devem ter sido cursadas no máximo dois anos antes da matrícula
no PPGGero

Para calcular o RM, basta multiplicar o valor do
conceito pela carga horária da disciplina (horas de

aula), somar, e depois dividir pela carga horária total de
disciplinas

O seu rendimento médio (RM) será igual à média ponderada dos valores
atribuídos aos conceitos A (4), B (3), C (2), D (1) e E (0) obtidos nas

disciplinas e considerando o número de créditos das disciplinas

Você poderá aproveitar créditos de disciplinas cursadas em outros
programas, no Brasil e no exterior, inclusive aquelas cursadas

anteriormente ao seu ingresso no PPGGero, seguindo as normas:

Aproveitamento de créditos

Assim, você poderá aproveitar até 14 créditos de
outras disciplinas, desde que siga as regras acima

Rendimento médio
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Atenção: Você será desligado do PPGGero se:

Desligamento

obtiver, no seu primeiro período letivo, RM médio inferior a 2,25 
obtiver, nos períodos letivos seguintes, rendimento acumulado
médio menor que 2,5 
obtiver nível D ou E em qualquer das disciplinas, por duas
vezes; 
ultrapassar o prazo máximo permitido para integralização dos
créditos em disciplinas, exame de qualificação ou defesa de
dissertação;
for reprovado duas vezes no exame de qualificação;
for reprovado no exame de defesa de dissertação;
desistir do curso, pela não realização da matrícula semestral



Bolsas de estudo
Estágio docência
Elaboração da dissertação
Qualificação
Defesa
Procedimentos pós-defesa
Expedição do diploma

Revisando Normas Importantes
Bolsas de estudo e Dissertação
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A COMISSÃO DE BOLSAS DO PPGGERO  PUBLICA O EDITAL E 
ORGANIZA A SELEÇÃO DOS CANDIDATOS

Na implementação da bolsa comprovar que enviou pedido de bolsa
para outra agência de fomento
Caso você receba a bolsa CAPES-DS no momento da matrícula no
PPGGERO, terá um prazo de 2 meses para comprovar esse envio
Demonstrar assiduidade e participar das atividades do grupo de
pesquisa ao qual está engajado, tais como co-orientação de alunos,
participação em projetos de extensão e/ou pesquisa, participação em
eventos científicos
Não exercer outra atividade remunerada
Ter desempenho e frequência adequados nas disciplinas

Se você for contemplado com bolsa CAPES-DS, existem regras
importantes a seguir:

Para concorrer à bolsas CAPES demanda social (DS) você deve ficar
atento aos editais publicados no site do Programa, o que normalmente

acontece anualmente em fevereiro ou março 

Bolsas de estudo

24

Outros detalhes importantes você encontra no link:

http://www.ppggero.ufscar.br/pt-br/o-programa/regimentos-e-normas

Todo ano PPGGero disponibiliza verbas na modalidade auxílio
financeiro ao estudante, que podem ser utilizadas para participação
em eventos, tradução de artigos, coletas em campo, entre outros.

Fique atento, essas informações chegarão por e-mail!



A Carga Horária Mínima  do estágio é de  32  Horas 
 

o estágio docência é obrigatório para todos os bolsistas CAPES-DS
a duração mínima do estágio docência é de um semestre 
a atuação de um ou mais estudantes de mestrado em disciplinas não poderá
exceder 50% da carga horária total da disciplina
nenhum estagiário docente poderá assumir 100% da carga horária de uma
disciplina
é recomendável a presença do docente responsável pela disciplinas em todas
atividades do discente
um relatório final do estágio deverá ser elaborado pelo discente, o formulário
está disponível em: http://www.ppggero.ufscar.br/pt-br/alunos/formularios-e-
relatorios

preparar e ministrar aulas em disciplinas da graduação, no âmbito da UFSCar
ou de escolas públicas de ensino fundamental e médio
participar de programas de monitoria, de tutoria e de projetos de ensino para
estudantes, promovidos pela UFSCar
desenvolver atividades de ensino e/ou orientação, no âmbito da UFSCar,
associadas a grupos de estudo, grupos de pesquisa, projetos de extensão,
seminários e minicursos

Dentre as atividades previstas no estágio docência estão: 

Outros pontos importantes

Os bolsistas CAPES-DS devem realizar o estágio docência, o qual
representa integração da graduação com a Pós-Graduação

Estágio docência

25



O exame de qualificação avalia sua capacidade com relação
ao nível de conhecimento e a sua contribuição científica à área

de Concentração do Programa
 

A qualificação deverá ocorrer dentro do prazo máximo de
dois anos, a contar da data da matrícula. 

Em Caso de Reprovação, Você Deverá
Realizar Novo Exame de Qualificação, No

Prazo de Até  90  Dias. Somente será
permitido repetir uma vez o exame  

 Há duas formas de qualificação no PPGGero 
1) análise do projeto 

2) análise dos resultados até então obtidos
Quanto ao formato o exame de qualificação poderá ser

1) presencial 
2) por parecer

Qualificação
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Mais detalhes? Procure sempre no site do PPGGero:
http://www.ppggero.ufscar.br/pt-br/o-programa/regimentos-e-normas



FORMA CONVENCIONAL
 

Pré-texto: capa, folha de rosto, resumo, abstract, palavras chave
em português e inglês
Texto: introdução, objetivos, material e métodos, resultados,
discussão e conclusões.
Pós-texto: referências, apêndices (opcional) e anexos (opcional)

A DISSERTAÇÃO PODERÁ SER APRESENTADA DE DUAS FORMAS

Elaboração da dissertação

27

Muita informação? Calma, veja exemplos:
http://www.ppggero.ufscar.br/pt-br/publicacoes-e-dissertacoes

FORMA ALTERNATIVA
 

Pré-texto: capa, folha de rosto, resumo, abstract, palavras chave
em português e inglês
Texto: introdução e justificativa, artigo(s) correspondente(s) ao
trabalho realizado, no formato exigido pela revista onde o mesmo
foi ou será enviado.
Pós-texto: referências, apêndices (opcional) e anexos (opcional)



Defesa
apresentar solicitação formal assinada pelo orientador à CPG 
estar dentro do prazo máximo para a defesa pública da dissertação
ter sido aprovado no exame de qualificação
ter integralizado os créditos em disciplinas
ter realizado o estágio docência, se tiver sido bolsista CAPES-DS
ter artigo recente no tema da dissertação, publicado, aceito ou
submetido para publicação em periódico com classificação mínima B1
na Área Interdisciplinar ou JCR igual ou superior a 0,6

Para solicitar a defesa do seu produto final, você deverá:
 

O resultado do julgamento do produto final será expresso por: 
Aprovado ou Reprovado

* Você será considerado aprovado na defesa do produto final se  obtiver
aprovação por maioria da comissão examinadora
* Você terá até 60 dias para entregar uma versão finalizada da dissertação,
incorporando as sugestões feitas pelos examinadores durante a defesa

Resultados

Após o Ato Público de Defesa do Produto
Final e Sua Aprovação Você Receberá o Título

de MESTRE EM GERONTOLOGIA

28



Fazer a ficha catalográfica da dissertação, no site:
http://www.sibi.ufscar.br/servicos/gerador-de-ficha-catalografica
Depositar a dissertação corrigida com as sugestões da banca no
repositório institucional de teses e dissertações da UFSCar
(https://repositorio.ufscar.br/) e enviar comprovação ao PPGGero;
Entregar ao PPGGero do certificado negativo da BCo, comprovando que
você não tem pendências com a Biblioteca;
Entregar a ata de defesa e o termo de conferência de dados;
Preencher e enviar o formulário de egressos
(http://www.ppggero.ufscar.br/alunos/formularios);
Seu orientador deve enviar carta comprovante da versão final de
dissertação (http://www.ppggero.ufscar.br/alunos/formularios)

 

Após a homologação de sua defesa pelo PPGGero você deverá:

Para que seu diploma de mestre seja expedido, são necessários
documentos e procedimentos enviados da Coordenação do

PPGGero para a ProPG.

Procedimentos pós-defesa

Por isso, é importante que você não ultrapasse o prazo
máximo de 60 dias para entregar a versão final de sua

dissertação e realize os procedimentos já citados! 
No link abaixo você encontra mais detalhes:

http://www.ppggero.ufscar.br/pt-br/alunos/procedimentos-qualificacao-e-defesa

Expedição do diploma

29



Avaliação da Capes
Qualis Capes
Redação científica e língua Inglesa
Créditos

Informações adicionais

30



A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) avalia os  PPGs do Brasil a cada quatro anos. A partir dessa
avaliação, os PPGs recebem uma nota que varia de 3 a 7. Os recursos

financeiros, incluindo bolsas de estudo, que o PPGGero recebe dependem
muito desta nota

 

A nota que o PPGero recebe é resultado do trabalho de toda a
comunidade que forma o Programa!

 

Avaliação da Capes

você defenda sua dissertação no prazo estipulado
você publique sua dissertação na forma de artigos científicos, em conjunto com
seu orientador e em revistas de alto impacto (ver próxima página)
você forneça, quando solicitado pelo PPGGero, todos os dados de sua produção
e de outras atividades a ela relacionadas
você mantenha atualizado seu Currículo Lattes, pois é a partir dele que as
informações importantes são coletadas pelo PPGGero
você participe das atividades do planejamento estratégico do PPGGero

Para que tenhamos uma boa avaliação, diversos pontos são considerados. Com
relação ao seu papel como estudante do PPGGero é muito importante que:

 

Atualmente a Nota do PPGGero  é 

Nos Procure Para Saber Mais Sobre Nosso
Planejamento Estratégico e Autoavaliação
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Talvez você já tenha ouvido falar em Qualis A1, A2, B1...talvez não...
 

Vamos explicar: Qualis é um sistema da CAPES que qualifica a produção
científica produzida pelos PPGs

 

A qualidade dos trabalhos científicos publicados, bem como o impacto para
a ciência e a sociedade são muito mais importantes do que a quantidade! 

Qualis Capes

A produção qualificada (nos estratos mais elevados do Qualis) com sua
participação e do orientador é a mais importante para o PPGGero
Por isso, é muito relevante que você publique os resultados de sua

dissertação em revistas com Qualis nos estratos superiores e sempre em
conjunto com seu orientador! Isso ajudará muito o PPGGero a ter melhor

avaliação na Capes!

O PPGGero Faz Parte da Área INTERDISCIPLINAR 

A lista de periódicos por estratos Qualis pode ser consultada em:

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/
veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf

Caso você tenha dúvidas sobre produção qualificada, nos
procure. Teremos satisfação em auxiliar!

Há algumas maneiras de qualificar a produção científica, as quais estão sempre
sendo reavaliadas. No caso do Qualis, os representantes das áreas de avaliação se

reúnem diversas vezes para definir as classificações para o quadriênio em curso
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Redação científica e língua Inglesa
A capacidade de comunicação escrita e oral é essencial para o sucesso da
trajetória acadêmico-científica. Assim, é extremamente importante que você

aprimore constantemente essa aptidão!
 

A capacidade de comunicação escrita exige muita dedicação e persistência. É
necessário treinar muito.  Escrever, reler e reescrever diversas vezes um texto

pode ajudar na melhora desta capacidade!
 

Você também pode fazer cursos de formação complementar, como de redação
científica e outros que auxiliem na melhora da capacidade de comunicação!

Outra característica muito importante na pós-graduação é a
capacidade de comunicação em língua Inglesa!

 

Procure aperfeiçoar seu nível de inglês, pois isso será um
grande diferencial na sua carreira acadêmico-científica!

Lembre-se que o aprendizado requer tempo e constância!

Se Precisar de Ajuda ou Recomendação de
Cursos, Ficaremos Felizes em Ajudar!

A UFSCar Oferece Oportunidades Excelentes
de Cursos de Línguas Estrangeiras

Acesse o site do Centro de Línguas da UFSCar:
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"Duas estradas divergiam em
uma bifurcação; eu peguei a
menos percorrida. E isso fez

toda a diferença”  Robert Frost


