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Rodrigo, bom dia,

Você pode, por gentileza, encaminhar para toda a comunidade do PPGECT?

Camillo

*************

I Bole�m de no�cias do Programa de Educação Cien�fica e Tecnológica (PPGECT)
em meio à pandemia de COVID-19

data: 18/05/2020

Em reunião de Colegiado Delegado do programa, realizada no dia 08 de maio,  foi formada uma comissão para 
discu�r as questões referentes à pandemia no âmbito do PPGECT. A comissão é formada pela coordenação, 
docentes e discentes do programa.

Apresentamos aqui algumas no�cias importantes sobre a pandemia de COVID-19 no âmbito da UFSC e nacional.

Reitoria da UFSC cria Comitê de Combate à Pandemia do COVID-19 na Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) para debater a situação da universidade no contexto da pandemia. O Comitê funcionará de 
forma associada a um Comitê Assessor e a cinco subcomitês temá�cos (Cien�fico; Comunicação; 
Infraestrutura e Administração; Acadêmico; e Assistência Estudan�l).

h�ps://bole�moficial.paginas.ufsc.br/files/2020/05/BO-UFSC_11.05.2020.pdf 

A PROPG (Pró-Reitoria de Pós-Graduação), junto com o SETIC (Superintendência de Governança Eletrônica 
e Tecnologia da Informação e Comunicação), prorroga automa�camente em 90 dias defesas de mestrado e 
doutorado dada a suspensão das a�vidades.

[link]

MEC (Ministério da Educação) prorroga prazo previsto em portaria anterior e as aulas presenciais podem 
seguir suspensas até meados de junho.

Portaria Nº 343 de 17 de março:
h�p://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376
Portaria Nº 473 de 12 de maio:
h�p://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-473-de-12-de-maio-de-2020-256531507

CNPq possibilita prorrogação de suas bolsas nos próximos 60 dias. O pedido de prorrogação deve ser 
enviado a Coordenação do Programa, conforme e-mail da Comissão de Bolsas.

Informa�vo do CNPq
Comunicado sobre bolsas do CNPQ - COVID-19
Informe 4 - 06/05

CAPES também oferece prorrogação das bolsas, sugerindo que os programas de pós-graduação promovam 
excepcionalmente a prorrogação do tempo máximo regulamentar de conclusão do curso. Além disso, 
determina que a Diretoria de Avaliação desconsidere, neste quadriênio, a variável tempo de �tulação na 
composição de indicadores da avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu realizada pela 
CAPES. 

Portaria nº 55, de 29 de Abril de 2020

FAPESC mantém pagamento de bolsas, mas diz que não haverá prorrogação.

https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2020/05/BO-UFSC_11.05.2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1djWK9Jxkfi7NfMS7_J397jhIepa6HigC/view?usp=sharing
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-473-de-12-de-maio-de-2020-256531507
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/8506728
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/8672718
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/9069066
http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=3762#anchor
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h�p://www.fapesc.sc.gov.br/fapesc-mantem-pagamentos-de-bolsas-de-mestrado-e-doutorado/
Documento de “Premissas e proposta para retomada das a�vidades na UFSC”, elaborado pelo Gabinete da 
Reitoria, apresenta propostas de como deve se dar o retorno das a�vidades presenciais na universidade.

h�ps://ctc.paginas.ufsc.br/files/2020/05/PREMISSAS-E-PROPOSTAS-PARA-A-RETOMADA-DAS-
ATIVIDADES-NA-UFSC.pdf

Nota (produzida pelos departamentos de Estudos Especializados em Educação, Metodologia de Ensino, 
Colegiado do Curso de Pedagogia, Núcleo Docente Estruturante do Curso de Pedagogia, Centro Acadêmico 
Livre de Pedagogia) a ser aprovada no Conselho de Unidade do CED e que poderá contar também com a 
assinatura do PPGECT. É importante nossa manifestação sobre ela.

[NOTA CED] - MANIFESTO EED_CPe_MEN_CALPe_versãoFINAL.pdf

A comissão produziu um primeiro ques�onário, a ser respondido por toda a comunidade do PPGECT 
(professores/as, discentes e TAE’s) para o levantamento de informações sobre a realidade da comunidade 
no período de pandemia.

h�ps://forms.gle/SB3gbYD7EqpG856Y6 

Em outros países
Argen�na
h�ps://www.lanacion.com.ar/poli�ca/coronavirus-nicolas-tro�a-el-calendario-uba-no-nid2363739

A comissão PPGECT - COVID19

************************************

-- 
Prof. Juliano Camillo
Coordenador do PPGECT
Profª Tatiana da Silva
Subcoordenadora do PPGECT
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