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Presentes

Prof. Alfredo Gomes - Reitor
Prof. Moacyr Araújo - Vice-Reitor
Profª Carol Leandro - Pró-Reitora da PROPG
Liliana Vieira de Barros - Pró-Reitora da PROGEST
Profª Magna do Carmo Silva - Pró-Reitora da PROGRAD
Prof. Juliano Iyoda - Diretor de Pós-Graduação Lato Sensu
Profª Tereza Araújo - Diretora de Pós-Graduação Stricto Sensu
Prof. Tony Meireles- Coordenador Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu
Andreia Alcântara dos Santos - Diretora do Sistema das Bibliotecas
Madson Diniz - Diretor Adjunto de Relações Internacionais
Habacuque Rocha - Chefe da Seção de Acompanhamento Discente - PROPG
Claudyvanne dos Santos Nascimento Silva - GT de Autoavaliação da Pós-Graduação
Stricto Sensu da UFPE
Vinícius Soares - Diretor da ANPG
Representantes Discentes

Pauta

1. Informes
2. Diretrizes para a autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu
3. Atividades de Ensino-Aprendizagem em tempos de pandemia
4. Perspectivas para 2021
A reunião foi iniciada pelo Magnífico Reitor Prof. Alfredo Gomes fazendo as devidas
apresentações da equipe.

Resumo dos
assuntos discutidos

1. Informes
A Profª Carol informou que foi alterada a resolução referente à prorrogação dos prazos
de defesa permitindo também a prorrogação da realização da qualificação. A nova
resolução será publicada em breve.
Sobre os assuntos discutidos no ENPROP, a pró-reitora informou que a CAPES e o
CNPq estão abertos para receber demanda sobre prorrogação de bolsas. O PPG deve
fazer a solicitação e as agências analisarão caso a caso.
Ainda no tema bolsas, foi enviado à FACEPE o levantamento dos alunos para solicitar a
prorrogação de bolsas.
Recebemos um convite da CAPES/FACEPEpara elaborar um edital para projetos para
PPGs emergentes ou ameaçados em conjunto com outras instituições do estado. A
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UFPE teve 4 projetos aprovados.
Foram publicadas pela PROPG as Instruções Normativas 001/2020, que dispõe sobre a
oferta de vagas e admissão para estudantes estrangeiros nos cursos de pósgraduação Stricto Sensu e a 002/2020 que regulamenta procedimentos relacionados a
ingresso de discentes em fluxo contínuo e matrícula na Pós-graduação Stricto Sensu. As
INs podem ser acessadas em:
https://www.ufpe.br/documents/38962/2571920/bo137.pdf/f4156cb4-8e7c-4115a18f-6991fe5ab0d2.
DRI
O diretor da DRI, Madson Diniz, apresentou as ações desenvolvidas pela diretoria para
os programas de pós-graduação, como novas turmas de cursos de línguas estrangeiras
e realização de provas de proficiência nas seleções de novos alunos dos programas de
Pós-Graduação.
PROGEST
A pró-reitora Liliana Vieira de Barros explicou as mudanças na portaria sobre a compra
de reagentes. A UFPE elaborou a resolução 6/2019 que regula o cadastramento junto
à Polícia Federal.
Link para a Portaria Normativa 240/2019 da PF:
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/produtos-quimicos/legislacao/portaria-240.pdf
link para a Resolução 06/2019 da UFPE:
https://www.ufpe.br/documents/38958/553880/Resolu%C3%A7%C3%A3o+06.2019++Produtos+Controlados+pela+PF.pdf/9274a823-08aa-47fd-a641-a8fcf993759f
Link com as orientações para se cadastrar na PF:
https://www.ufpe.br/documents/38958/553880/Orienta%C3%A7%C3%B5es+acesso+ao+SI
PROQUIM+2.pdf/13c99644-293c-41fa-905c-3db421c62694

Sistema das Bibliotecas
A diretora do Sistema das Bibliotecas, Andreia Alcântara dos Santos, informou que a
UFPE adquiriu, de forma permanente, 800 títulos para o acervo digital do SIB,
englobando todas as áreas de conhecimento.
Sobre a devolução de livros, a diretora informou que todos os empréstimos foram
renovados até 01/02/2020.
Informou ainda que, excepcionalmente neste semestre, o documento de nada consta
não será exigido para a colação de grau.
Quanto ao acesso presencial às bibliotecas no próximo semestre, esse dependerá de
como estarão os protocolos referentes à pandemia e qualquer posicionamento do SIB
estará alinhado com o funcionamento dos outros setores da Universidade.
A diretora forneceu o contato por WhatsApp Business do SIB: 21268094.
ANPG
O diretor Vinícius Soares falou acerca da prorrogação das bolsas e prazos. Cerca de 2/3
dos pós-graduandos não estavam amparados pela portaria publicada anteriormente
com o adiamento de 3 meses da FACEPE. A ANPG fez um abaixo-assinado virtual
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solicitando a prorrogação das bolsas de todos os bolsistas de pós-graduação da
agência.
https://www.change.org/p/governador-de-pernambuco-pela-prorroga%C3%A7%C3%A3odas-bolsas-facepe

Informou ainda que a ANPG está trabalhando junto ao Congresso Nacional para
aumentar o orçamento destinado à educação.
Comunicou sobre a liberação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – FNDCT. ANPG tenta usar esses recursos para implementar o
Plano Emergencial Anísio Teixeira, plano emergencial para pesquisadores brasileiros
que propõe uma série de medidas para a ciência brasileira (link disponibilizado:
https://www.anpg.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Plano-An%C3%ADsio-Teixeiraanpg.pdf).
2. Diretrizes para a autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
A representante do GT de Autoavaliação da Pós-Graduação Stricto Sensu da UFPE,
Cladyvanne Silva, apresentou o Documento Norteador para o Processo de
Autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFPE. O documento
pode ser acessado em:
https://www.ufpe.br/documents/38974/2603135/Documento+Norteador+para+Autoa
valiac%C2%B8a~o+dos+PPGs+-+27.08.2020_compressed.pdf/f64218a0-9bf4-4f7b99da-0abb968d843d
3. Atividades de Ensino-Aprendizagem em tempos de pandemia
4. Perspectivas para 2021
A pró-reitora da PROGRAD, Magna Silva, trouxe a experiência da graduação no que se
refere ao ensino remoto. O retorno da graduação está previsto para que ocorra de
forma remota com excepcionalidades em alguns cursos que exijam atividade prática
desde que sejam autorizadas por todos os órgãos competentes, tomando todas as
medidas necessárias para a segurança de discentes, docentes e técnicos. Informou
sobre o material, preparado pela PROGRAD, com orientações referentes ao ensino
remoto e que está disponível para consulta de toda comunidade.
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Encaminhamentos

Próxima reunião agendada para Janeiro de 2021.

Links importantes:
Prorrogação dos prazos de defesa:
https://www.ufpe.br/documents/398575/2651500/Res+2020+20+CEPE+%28altera+art.+7%C2%B
A+da+Res+06+2020_prazos+defesa%29.pdf/06a95c8a-5ecc-4dda-8ae6-fb87f30dba21
Aluno especial e período remoto:
https://www.ufpe.br/documents/398575/2651500/Res+2020+20+CEPE+%28altera+art.+7%C2%B
A+da+Res+06+2020_prazos+defesa%29.pdf/06a95c8a-5ecc-4dda-8ae6-fb87f30dba21
Qualificação e defesa de modo remoto: Guia contexto de pandemia
https://www.ufpe.br/documents/38974/750295/republicadobreve_guia_de_procedimentos_para_o_contexto_da_pandemia_do_COVID-19.pdf/fa2ee44d121c-4b75-9159-a60aab6d8380
Edital PDSE: https://www.ufpe.br/propg/editais
Contato com Biblioteca Central, destinando-se à diretora do SIB: bib.bc@ufpe.br ou Whatsapp
institucional: (81) 21268094
Eventos sobre ensino remoto e tutoriais para auxiliar estudantes nas aulas remotas:
https://www.ufpe.br/agencia/noticias/-/asset_publisher/VQX2pzmP0mP4/content/spread-ufpelanca-tutoriais-para-auxiliar-os-estudantes-nas-aulas-remotas-do-semestre-letivo-suplementar2020-3/40615
https://www.youtube.com/watch?v=qCGvTxv7cDQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=vPsk_i1sfQA
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