
Medidas adotadas pela Pós-Graduação durante a pandemia do Covid-19 

 

BANCAS 

 

Estão suspensas as bancas de qualificações e defesas presenciais, até a normalização da situação 
sanitária; 

A entrega dos exemplares impressos está suspensa. O exemplar para Exame de Qualificação ou 
para Defesa deve ser encaminhado por email para a secretaria do Programa no qual o aluno está 
matriculado. 

As bancas podem ser realizadas por intermédio de tecnologias de comunicação à distância; 

As bancas na modalidade 100% não presencial precisam ser aprovadas pela Pró-reitoria, de 
acordo com o fluxo:  

1.           O coordenador do PPG encaminhará o pedido 
ao  email carlotti@fmrp.usp.br com cópia aos e-
mails cpg@usp.br, tata@usp.br e prpg@usp.br. 

2.           O pedido deve conter: identificação do aluno, identificação do PPG, justificativa 
detalhada e ciência do Presidente da banca. Há um formulário que pode ser usado, 
disponível em http://www.fsp.usp.br/pos/formularios/ 

 Uma vez concedida a autorização pela Pró-Reitoria: 

1.           A secretaria do PPG encaminhará a ata de qualificação ou ata de defesa, até o 
prazo de 2 dias úteis antes da data da banca. 

2.           A banca da defesa poderá ser realizada utilizando o recurso virtual Google 
Meet, com o encaminhamento do link para ingresso na sala virtual aos membros da 
banca e ao aluno. 

3.           A sessão será pública, permitindo-se o acesso na respectiva sala virtual. 

4.          Recomenda-se a gravação, incluindo a aula, a arguição e a declaração dos 
resultados. No entanto, por motivos legais, é necessário que os membros da banca e o 
candidato concordem com a gravação. Quanto à deliberação, contará exclusivamente 
com a presença da banca na sala virtual. Nesse momento, é necessário parar a gravação 
e a transmissão para o público. Após a deliberação as conexões serão liberadas 
novamente.  

5.           A ata será preenchida pelo Presidente da banca, que fará o relato 
circunstanciado das condições da defesa, e assinará como representante dos demais 
membros. 

6.           A ata será escaneada e encaminhada para a secretaria do PPG, que procederá a 
sua inclusão no sistema Janus. 

As bancas que não puderem ser realizadas on line serão canceladas, com a oportuna remarcação 
de prazos, como indicado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, no intuito de não comprometer a 
conclusão dos cursos de mestrado e doutorado, além de assegurar a qualidade das defesas. Nesse 
caso, os orientadores devem informar (por email) à secretaria do Programa o cancelamento. 
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DISCIPLINAS 

As aulas estão suspensas e, portanto as disciplinas não podem ser oferecidas presencialmente. 

As disciplinas poderão ser suspensas, adiadas, ou realizadas em modalidade não presencial. A 
CPG estimula a oferta nesta modalidade. 

 

DEPÓSITO DE PROJETO, DISSERTAÇÕES E TESES 

A CPG aprovou, em concordância com a Circ. CoPGr 14/2020-CaN, prorrogação pelo período de 

6 meses para depósito de Exame de Qualificação e Defesa para os alunos cujos prazos vencem 

no período de 23/março a 30/junho/2020. 

Caso a opção seja por realizar o Exame de Qualificação ou Defesa antes desse prazo, esta poderá 

ocorrer segundo as novas normas já dispostas.  

Todos os documentos poderão ser encaminhados para o email da Secretaria do PPG.  

O depósito do projeto, tese ou dissertação será em formato de PDF e enviado por e-mail para a 

SECRETARIA DO PROGRAMA. O exemplar impresso será entregue no Serviço de Pós-Graduação, 

em data a ser comunicada posteriormente.  

 

DOCUMENTOS QUE ANTES DA PANDEMIA ERAM ENTREGUES PESSOALMENTE 

Todos os documentos que anteriormente eram entregues à secretaria da pós-graduação 

pessoalmente, no período que durar a quarentena, deverão ser entregues por email (frequência 

PAE, solicitações de crédito especial). 

PRINT 

A Pró reitoria suspendeu por prazo indeterminado todos os editais do PRINT. Novos prazos serão 

comunicados oportunamente.  

FUNCIONAMENTO DAS CCP E CPG 

As reuniões das CCP dos PPGs da Faculdade de Saúde Pública estão mantidas, de forma não 

presencial, bem como a reunião da CPG.  

FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DOS PPGS DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

As secretarias continuam em funcionamento de forma não presencial (teletrabalho) de forma a 

preservar as atividades essenciais da Pós-Graduação.  

 

 

 


