
Apresentação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação
ao Conselho Universitário

Diagnóstico sobre Retomada de 
Atividades Remotas Emergenciais

15 de junho de 2020



Histórico de atividades da PRPG durante a 
suspensão de atividades presenciais
• Portaria nº 1819, com data de 18 de março de 2020, suspendendo as atividades presenciais por tempo indeterminado

• Mensagens por correio eletrônico com orientações aos PPGs em 19, 23, 24, 25 e 26 de março de 2020

• Mensagem por correio eletrônico aos Diretores de Unidades Acadêmicas em 20 de março de 2020

• Reunião virtual da Câmara de Pós-Graduação nos dias 24 de março 2020

• Ofício nº18/2020/PRPG-GAB-UFMG, com data de 03 de abril de 2020

• Ofício nº19/2020/PRPG-GAB-UFMG, com data de 14 de abril de 2020

• Reunião virtual com representantes da Associação de Pós-Graduandos/as (APG) em 14 de abril de 2020

• Reunião virtual do CEPE em 14 de maio de 2020

• Ofício Circular nº01/2020/PRPG-GAB-UFMG, com data de 18 de maio de 2020

• Reunião virtual da Câmara de Pós-Graduação em 19 de maio de 2020

• Reunião virtual com os Coordenadores de Pós-Graduação em 26 de maio de 2020

• Reunião virtual das Pró-Reitorias Acadêmicas com a Reitora e o Vice-Reitor em 02 de junho de 2020

• Reunião virtual da Câmara de Pós-Graduação em 04 de junho de 2020

• Reunião com os Diretores das Unidades Acadêmicas em 05 de junho de 2020

• Reunião do CEPE em 10 de junho de 2020



Compilação de tópicos a partir das perguntas 
enviadas pelos Coordenadores de PPGs
Reunião virtual em 26/05/2020 com 104 participantes

1. Legislação Vigente e Normas Acadêmicas

2. Cancelamento do semestre em curso

3. Infraestrutura de Tecnologia da Informação

4. Acessibilidade para realização de atividades remotas emergenciais

5. Anuência docente e discente

6. Realização de defesas e processos seletivos

7. Atividades presenciais imprescindíveis

8. Planejamento para matrículas em 2020/2

9. Questões de ordem pessoal



Consolidação das respostas dos PPGs 
em retorno ao Ofício Circular 
01/2020/GAB-PRPG-UFMG









Realizou diagnóstico discente sobre 
condições de acesso à Internet

Acesso à Internet dos estudantes 
nos PPGs que realizaram consulta



Pontos de reflexão

• Acesso discente à Internet

• Aulas práticas e clínicas; trabalhos de campo

• Atividades síncronas e assíncronas

• Capacitação docente

• Direitos de imagem

• Acesso a softwares pagos

• Acesso à bibliotecas

• Estágio docente na graduação

• Acerto de matrícula e ajuste de oferta de disciplinas



Solicitações da comunidade acadêmica

• Definição de uso de plataforma pela UFMG, sem prejuízo de usar outras 
disponíveis

• Envidar esforços para selecionar, desenvolver e disponibilizar material com 
informações sobre tecnologias para elaboração de conteúdo para as 
atividades remotas emergenciais

• Continuação da capacitação docente pelo GIZ  

• Gravação e armazenamento de conteúdo didático

• Consulta à Procuradoria Federal sobre direito de imagem

• Acesso remoto a computadores das unidades para usar softwares pagos

• Acesso a e-books 

• Acesso discente à internet

• Estágio docente na graduação poderia contribuir para a elaboração de 
conteúdo online das disciplinas e a elaboração de avaliações online



Fases para retomadas de atividades
Sugestões da Câmara de Pós-Graduação

• Fase I – avaliação diagnóstica e preparação para a realização de 
atividades remotas emergenciais

• Fase II – implementação das atividades remotas emergenciais e 
término do semestre em curso

• Fase III – realização do segundo semestre de 2020



Sugestões de flexibilização

• Acerto de matrícula sem prejuízo para os discentes 

• Possibilidade de cancelamento de disciplinas que não possam ser ofertadas de 
maneira remota em 2020/1

• Possibilidade de oferta de tópicos, atividades curriculares extras e disciplinas 
não previstas originalmente para 2020/1, que sejam adequadas para o ensino 
remoto emergencial

• Retomada das atividades remotas emergenciais da pós-graduação a partir de 1º 
de julho, respeitando as necessidades e contingências de cada PPG e do corpo 
discente

• Término do semestre 2020/1 em data conjunta com a Graduação

• Planejamento para 2020/2, tendo em vista o horizonte de excepcionalidade
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