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Nota à comunidade do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação Social da UFMG 
 

Em decorrência da pandemia do coronavírus e em sintonia com as notas oficiais publicadas 

pela UFMG e pela FAFICH (ver no link notícias no site do PPGCOM) a secretaria e a 

coordenação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social reunidos remotamente 

hoje, dia 18, decidiu que o atendimento a docentes e discentes será feito de maneira remota a 

partir de hoje, dia 18 de março de 2020. 

 

Dessa forma, pedimos atenção às instruções abaixo: 

 

Solicitações à secretaria e à coordenação: 

Quaisquer demandas à secretaria e à coordenação deverão ser feitas 

exclusivamente pelo e- mail colposcom-soc@fafich.ufmg.br com cópia 

para angelaposufmg2020@gmail.com. Antes de enviar o e-mail, considere se é 

algo realmente importante e que necessita de resposta imediata, ou se pode 

esperar até o retorno das atividades normais. 

 

Assinatura de documentos: 

 

Documentos que necessitem assinatura da coordenação deverão ser enviados por 

e-mail para  colposcom-soc@fafich.ufmg.br com cópia 

para angelaposufmg2020@gmail.com,  informando qual é a urgência para a 

coleta de assinaturas, bem como se a assinatura digital pode ser aceita. 

 

Defesas e Qualificações: 

 

De acordo com instruções fornecidas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da 

UFMG, as bancas de defesa de tese e dissertação já marcadas poderão ocorrer 

remotamente. Inclusive todos os membros da banca, inclusive candidatas e 

candidatos podem estar à distância, por exemplo, utilizando o Skype ou outras 

plataformas semelhantes. De modo a evitar aglomerações, solicitamos que 

orientadoras e orientadores considerem a viabilidade de realização presencial da 

banca. Caso optem pela realização em salas ou auditórios da FAFICH, zelar pela 

higienização do local com alcool e preservar distância adequada entre os 

presentes, evitando abraços e apertos de mão. Marcações de defesas para os 

meses de abril e maio deverão ser solicitadas pelos e-mail acima mencionados e 

discutidas pelo Colegiado.  
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Até o momento não há previsão de adiamento. Portanto, solicitamos que fiquem 

atentos às demandas da nossa equipe de coleta de informações. 

 

Pedimos ainda que todos acompanhem atentamente as notas institucionais da 

UFMG (https://ufmg.br/coronavirus) e da FAFICH. Algumas delas já estão no 

link “notícias”, da página virtual do PPGCOM. Informamos ainda que estamos 

em contato com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e repassaremos a vocês as 

informações importantes relacionadas à Pós-Graduação.  

 

 

“A UFMG e sua comunidade têm um papel importante a cumprir neste momento difícil que 

o país atravessa. É imprescindível agirmos com serenidade e solidariedade, pensando não 

somente como indivíduos, mas como uma coletividade responsável e atuante junto a nossa 

sociedade. Contamos com todos e todas para que, juntos, possamos agir de forma 

colaborativa e coletiva” (Nota da Reitoria à Comunidade da UFMG, em 18/03). 

 

 

 

Belo Horizonte, 18 de março de 2020 

 

 

 

Ângela Marques e Eduardo de Jesus 

Coordenadores do PPGCOM 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH) 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)  

Contato: + 55 (31) 34095072 


