
 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 27 de março de 2020  

 

Circular 001/2020 

 

De: Coordenação PPGPDS 

Para: Docentes e Discentes do PPGPDS 

 

Assunto: Agendamento de defesa de dissertação 

 

Prezados Docentes e Discentes do PPGPDS, 

 

Esperamos que estejam todos bem e seguindo as recomendações das autoridades sanitárias 

nacionais e internacionais. 

Como é de conhecimento de todos, as atividades acadêmicas e administrativas (exceto setores 

essenciais) da UFRRJ estão suspensas por tempo indeterminado desde o último dia 23, conforme comunicado 

oficial publicado no portal da Universidade (http://portal.ufrrj.br/atividades-academicas-e-administrativas-

suspensas-por-tempo-indeterminado/).  

Em comunicado enviado aos Programas de Pós-graduação da UFRRJ pela Pró-reitoria de Pesquisa e 

Pós-graduação, esta afirma que são necessários ajustes nas orientações em relação ao uso de ferramentas 

de videoconferência para diversas finalidades, tais como orientações, aulas, bancas, reuniões etc., em 

especial no âmbito da pós-graduação. Este comunicado deixa claro que todas as atividades devem ter comum 

acordo em as partes envolvidas e que as soluções devem ser implementadas em comum acordo. Assim, 

gostaríamos de esclarecer os seguintes pontos: 

1. Ensino à Distância (EAD): em comunicado oficial publicado em seu portal (http://portal.ufrrj.br/o-ensino-

a-distancia-durante-a-pandemia/), a UFRRJ não assumiu o EAD, pois acredita que em uma situação 

emergencial como a que vivemos não é possível desenvolver mecanismos eficientes para iniciar esse tipo de 
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educação. No caso de algum grau de continuidade das atividades didáticas, deve haver comum acordo entre 

as partes envolvidas. 

2. Atividades administrativas: as atividades presenciais estão suspensas em setores não essenciais. No caso 

do PPGPDS, estamos realizando as atividades administrativas remotamente, conforme elas são demandadas 

e necessárias. Tanto esta Coordenação, quanto a Secretaria continuarão atendendo remotamente. 

3. Defesas de Projetos, Exames de Qualificação e de Dissertação: estamos aguardando novas orientações 

da COTIC quanto à realização destas atividades, através de videoconferência. Tais procedimentos serão 

adotados, única e exclusivamente, no período de pandemia do CONVID-19.  Há indicativos de que a CAPES 

adiará os prazos de conclusão e que, inclusive, há possibilidade de suspensão da avaliação quadrienal do 

Relatório Sucupira do ano de 2019. Além disso, em portaria emitida no dia 25/04 

(http://uploads.capes.gov.br/files/OFICIO_CIRCULARn10.pdf) a CAPES destaca no terceiro item desse ofício 

que o indicar Tempo de Titulação  “para o processo avaliativo oriundo desta atividade será utilizado por 

poucas áreas de avaliação neste quadriênio, e mesmo as áreas que o utilizam, atribuem peso reduzido, 

consequentemente a nota do programa é muito pouco afetada por esta atividade acadêmica.” Dessa forma, 

todos os tipos de defesas poderão ser agendados seguindo-se os trâmites normais estabelecidos pelo 

PPGPDS (o documento de orientação de defesas segue em anexo a essa circular). Sugerimos que seja utilizada 

a plataforma Google Hangout, gratuita devido à pandemia, que permite que as pessoas assistam à defesa 

como plateia. O documento elaborado pela COTIC/UFRRJ para utilização do Google Hangout pode ser 

acessado por meio do link https://portal.ufrrj.br/wp-

content/uploads/2020/03/Tutorial_Oficial_Videoconferencia_versao_6-1-1.pdf . Outras plataformas podem 

ser utilizadas, desde que elas permitam que outras pessoas possam assistir à defesa. 

Contamos com a colaboração de todos para o crescimento do PPGPDS. 

Cordialmente, 

 

André Felippe Nunes de Freitas 
Coordenador 
PPGPDS/UFRRJ 
SIAPE 1481720 
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