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Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PROPPI/Unipampa

 

Nota explicativa para a comunidade acadêmica da Unipampa sobre o retorno das atividades

 

 

Considerando a atual situação que estamos vivenciando em decorrência da pandemia causada pelo novo
Coronavírus/COVID-19, das diversas orientações dos órgãos de saúde a respeito do distanciamento social
e dos documentos emi�dos por órgãos educacionais, inclusive desta universidade, que preveem a
suspensão das a�vidades presenciais, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI)
vinha recebendo ques�onamentos recorrentes e sugestões acerca da possibilidade de adoção de
a�vidades de ensino domiciliares e online pelos cursos de pós-graduação da Unipampa. Assim, com base
nas propostas que vem sendo estudadas pelo Comitê de Monitoramento do Coronavírus da Unipampa, a
PROPPI reuniu os coordenadores do Programas de Pós-Graduação (PPGs) stricto sensu e dos cursos de
especialização lato sensu da Unipampa para discu�r a viabilidade e condições da retomada das aulas da
pós-graduação com uso de ensino remoto emergencial.

Nas discussões realizadas foram considerados os resultados da pesquisa do Fórum Nacional de Pós-
Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (FOPROP) acerca das a�vidades que vem sendo realizadas nas
diversas ins�tuições de Ensino Superior (IES) no âmbito da pós-graduação; os resultados da pesquisa
sobre acesso digital dos alunos de pós-graduação da Unipampa, realizada pelo Comitê de Monitoramento
do Coronavírus da Unipampa e Gabinete do Reitor; as orientações dos diversos órgãos educacionais, da
Unipampa e da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) em relação ao
ensino remoto e organização cronológica das a�vidades acadêmicas e administra�vas nesse período de
suspensão; entre outros fatores. Consideradas as peculiaridades de cada curso, houve consenso entre os
coordenadores de PPG acerca da importância de retomar as a�vidades, considerando, em especial, os
prazos para conclusão de curso dos alunos concluintes, e a manutenção do vínculo dos alunos
ingressantes.

Neste contexto, a PROPPI organizou um Grupo de Trabalho (GT) para discussão do ensino remoto
emergencial na Pós-graduação. O GT foi formado por coordenadores de cursos de diferentes áreas e
perfis de alunos, e, em conjunto, elaborou uma minuta de Instrução Norma�va e de novo calendário para
a Pós-Graduação, levando em consideração a legislação vigente. Após discussão e aprovação pelo GT, as
minutas foram apresentadas em reunião realizada com as equipes dire�vas dos diferentes campi da
Unipampa, e, posteriormente, em reunião com a Vice-Reitoria da UNIPAMPA, sendo esses(as) também
favoráveis aos encaminhamentos propostos. Por fim, os documentos foram encaminhados à Comissão
Superior de Ensino (CSE), que discu�u os mesmos em reunião realizada no dia 05 de junho de 2020. Após
inclusão de sugestões dos membros da CSE, a instrução norma�va e o calendário foram aprovados pela
Comissão.
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Assim, destacamos que a retomada do calendário da pós-graduação, assim como as condições nas quais
esta retomada se dará, foram amplamente discu�das com os coordenadores de curso, que também
levaram a pauta aos colegiados de curso, bem como com as equipes dire�vas e gestão superior. Esta
construção cole�va buscou considerar a realidade de docentes, estudantes e técnicos(as) envolvidos(as)
com a Pós-Graduação da UNIPAMPA. Aproveitamos para informar que a PROPPI está trabalhando em
uma chamada de apoio ao acesso digital para os alunos dos cursos stricto sensu, buscando ampliar as
possibilidade de acesso a estes estudantes.

Desta forma, divulgamos os documentos aprovados que orientam acerca da suspensão das a�vidades
presenciais acadêmicas e administra�vas e oferta de ensino remoto emergencial no âmbito do ensino de
Pós-Graduação da Fundação Universidade Federal do Pampa enquanto perdurarem as orientações em
vigor da Reitoria quanto ao enfrentamento da situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19.

 

 

Pâmela Billig Mello Carpes

Chefe da Divisão de Pós-graduação

Pró-reitora Adjunta de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação em exercício

 

Fábio Gallas Leivas

Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

Bagé, 08 de junho de 2020.
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