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Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
 

OFÍCIO Nº 151/2022/PROPPG

 

Porto Alegre, 05 de abril de 2022.

 

Aos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação

                       

Assunto: 

 

Senhores Coordenadores,

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) esclarece os seguintes pontos
abaixo elencados:

1. Os  Programas de Pós-Graduação (PPGs) da UFCSPA são cadastrados na CAPES na
modalidade Presencial, excetuando o Programa de Pós-Graduação Saúde da Família, devendo-se
considerar em relação a estes PPGs o Art. 6º da Portaria nº 90 da CAPES, de 24 de abril de 2019, que diz
“a oferta de disciplinas esparsas à distância não caracteriza, per se, os cursos como à distância, pois
ins�tuições de ensino podem introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos
presenciais reconhecidos, a oferta de disciplinas que, em parte, u�lizem método não presencial, com base
na Lei nº 9.394, de 1996”.

2. Tendo em vista que a pandemia da Covid-19 ainda está em curso, embora seja
recomendado que as a�vidades de Pós-Graduação venham a ser presenciais, as disciplinas poderão
ocorrer em 3 formatos: 

- Modalidade presencial: ensino 100% presencial nas dependências da UFCSPA.

- Modalidade remota: ensino apenas por meio de plataformas de ensino virtual para
a�vidades didá�cas síncronas e/ou assíncronas.

- Modalidade híbrida: ensino baseado na combinação das modalidades presencial e
remota.

3. Destaca-se que o modelo a ser usado deve ser o que proporcione ao discente o cenário
mais propício à realização de suas a�vidades acadêmicas.

4. A modalidade de ensino deve ser informada aos alunos de cada disciplina antes ou até o
início das aulas, para que o interessado possa decidir em relação a cada disciplina se con�nuará a cursá-la
ou não. Quanto à modalidade remota, os(as) estudantes devem ser informados(as) à proporção de
a�vidades previstas em formato síncrono e assíncrono para poder decidir se possuirá condições de
conec�vidade para acompanhá-las.
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5. As reservas de salas para as a�vidades presenciais deverão ocorrer junto a secretaria do
respec�vo programa de pós-graduação. Informamos ainda que durante este primeiro semestre de 2022,
as a�vidades de ensino da pós-graduação presenciais ocorrerão somente nas salas de aula do prédio 3.

Solicitamos a divulgação destas informações aos docentes vinculados aos PPGs.

A PROPPG está a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

 

 

Atenciosamente,

 

DINARA JAQUELINE MOURA
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

Documento assinado eletronicamente por Dinara Jaqueline Moura, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-
Graduação, em 05/04/2022, às 17:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1353308 e
o código CRC 63F9E0EA.
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