
ORIENTAÇÕES DO COLEGIADO DO PPGECM-UFPR SOBRE 

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS DIANTE A PANDEMIA DO 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

Em cumprimento da “Nota oficial sobre pandemia de Coronavírus”, de 15 de março de 

2020, que trata da suspensão das atividades didáticas presenciais e do calendário 

acadêmico, e em atenção a Portaria 754/2020 da UFPR, de 19/03/2020, que determina 

em seu Artigo 1° a “adoção obrigatória do regime de trabalho remoto para todos os 

servidores técnicos administrativos e docentes e estagiários em todas as unidades da 

UFPR a partir do dia 20 de março de 2020”, e observando a Portaria de número 36/2020 

da CAPES, com data de 19/03/2020, que estabelece que “sejam suspensos pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias, os prazos para defesa de dissertação ou tese, na forma 

presencial, no âmbito dos programas de concessão de bolsas da Capes” o Colegiado 

do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e em Matemática 

apresenta as seguintes orientações: 

 

 1) Atividades didáticas nas disciplinas  

As atividades didáticas presenciais e/ou na forma remota estão suspensas até o dia 

02/05/2020, conforme orientações da reitoria da UFPR; 

2) Bancas de qualificação e defesa de dissertação ou tese 

Na forma presencial estão suspensas pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ou seja, de 

19/03/2020 até 18/05/2020, no entanto serão mantidas, nesse período, as defesas já 

agendadas, as quais poderão ser realizadas totalmente na forma remota. 

3) Outras atividades  

As atividades abaixo, nesse período, poderão ser mantidas/desenvolvidas na forma 
remota.  

- Orientações de alunos do mestrado, doutorado, iniciação cientifica etc.  

- Desenvolvimento de reunião de grupo de pesquisa por videoconferência.  

 

Informamos que os prazos apresentados acima poderão sofrer alterações conforme 

decisões dos Órgãos Superiores da UFPR. Assim, orientamos que fiquem atentos aos 

comunicados oficiais do PPGECM e da UFPR.  

Solicitamos que, mantenham-se em suas casas, considerem o isolamento social, 

conforme recomendações dos Órgãos de Saúde. 

 

 

Coordenação do PPGECM 

Curitiba, 25 de março de 2020. 


