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AÇÕES DO PPGE DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PELA
QUESTÃO DO CORONAVÍRUS
Diante das iniciativas tomadas pelas autoridades sanitárias e diante das iniciativas
tomadas pelos Conselhos Superiores da UNICENTRO no dia 16 de março, suspendendo as
atividades por tempo indeterminado, e no dia 17 de março, do CEPE/CAD, o PPGE vem por
meio desta nota encaminhar as atividades do Programa, tanto para estudantes quanto para os
professores.
1. Para os estudantes que entraram no ano de 2018, e que estão em período de
qualificação neste semestre, em especial nos meses de março e abril, a indicação
da Coordenação é que as bancas de qualificação sejam mantidas, porém que
sejam realizadas com os meios informáticos disponíveis (Skype, Hangouts,
Facebook ou outra interface de conversa virtual). Também indicamos, na
impossibilidade desta via, ou como alternativa, que sejam realizadas por meio de
relatórios circunstanciados, mas, neste caso, o diálogo com a banca deve ser no
sentido de que estes sejam relatos densos o suficiente para que realmente auxilie
no desenvolvimento da dissertação;
2. Quanto à turma de 2019, que estão cursando a disciplina obrigatória de Seminários
de Pesquisa e as disciplinas optativas, estas disciplinas estarão na dependência do
calendário universitário, o qual pensamos deve ser suspenso. Não indicamos, neste
momento, aulas Moodle ou pela EAD, já que na Nota Oficial da UNICENTRO isso
ainda não está consolidado. Caso haja mudança de encaminhamento da Reitoria
ou da PROPESP voltaremos a nos organizar sobre isso;
3. Por enquanto não se trata de pensar em mudanças nos períodos de defesa (24
meses a 30 meses). As pesquisas e a relação entre orientadores e orientados
devem ser mantidas, mesmo de modo virtual;
4. A Coordenação pede licença para o Colegiado e para o conjunto dos professores
para liberar documentações de modo ad referendum, para que não resulte em
problemas de andamento para os estudantes;
5. Quanto ao trabalho da Secretaria do PPGE (campus Irati e Guarapuava),
solicitamos que as demandas para as Secretarias sejam apenas as estritamente
necessárias. Outras informações sobre o funcionamento traremos posteriormente;
6. Estamos no período final de preenchimento da Plataforma Sucupira, que exige da
Secretaria e da Coordenação grande esforço de concentração, já que se trata do
mais importante documento dos Programas de Pós-Graduação, meio pelo qual será
avaliado nosso PPGE. Por isso a prioridade é este preenchimento, além das
bancas de qualificação. Pedimos a atenção de todos para isso.
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