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Carxs colegas, 

 

Esperamos que todxs estejam bem nesse momento complexo e delicado que agora 

experimentamos com a pandemia do Coronavírus. Desejamos tranquilidade e firmeza 

para atravessarmos esse momento lúcidos e com saúde. 

 

Ontem em reunião virtual do Colegiado (realizada por Skype), decidimos 

conjuntamente sobre os melhores procedimentos a serem tomados agora  com relação 

às diversas atividades que desenvolvemos do PPGCOM. Como já comunicamos 

anteriormente, as bancas de qualificações e de defesa se mantêm com realização 

remota. Para encaminhar as bancas basta entrar em contato conosco por e-mail para 

enviarmos documentos e tudo mais. 

 

Sobre atividades à distância, o colegiado sugere que quem esteja ministrando 

dosciplinas este semestre envie via moodle os textos e o cronograma do curso, para 

que xs alunxs possam se organizar e realizar as leituras previstas. Não recomendamos 

a realização de atividades rotineiras e avaliativas à distância, via dispositivos 

tradicionais (Skype e hangouts, entre outros). 

 

É fundamental – para desenvolver essas atividades – termos a garantia que 100% dos 

alunxs tenham condições adequadas de conexão. Como as condições socioeconômicas 

de nosso corpo discente são heterogêneas, achamos temerário adotar atividades 

remotas, já que isso pode causar exclusões. Além disso, sabemos pelos comunicados e 

portarias da Reitoria (veja site do PPGCOM) que podemos encaminhar somente 20% 

de nossas atividades didáticas à distância.  

 

No entanto, como infelizmente sabemos, a pandemia que agora experimentamos nesse 

contexto político hostil do Brasil, não tem previsão ou data de terminar já que vemos 

mudanças de cenário todos os dias. Nessa situação extremamente complexa não 

podemos descartar um possível cancelamento do semestre. Mesmo sabendo que esse 

seria o pior contexto a ser considerado, não podemos descartá-lo. 

 

Contamos com a compreensão de todxs e nos colocamos inteiramente a disposição 

para qualquer dúvida ou esclarecimento. 

 

Atenciosamente, 

 

Ângela Marques e Eduardo de Jesus 

Coordenação do PPGCOM 

 

 


