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Disciplinas 
 
Regimento da PG permite não presencial 
 
Posição Inicial – encaminhamento para a CaC 
 
Atual – decisão das CCPs, seguindo normatização  
da CaC e informando a CPG e PRPG 
 Moodle 
 Plataforma para reuniões (Google meet) 
 Treinamento central e nas Unidades 
 
Efeito positivo quando da volta à normalidade 



Qualificações, Defesa de Teses e Dissertações 
 
Regimento da PG permite não presencial  
e prorrogação 
 
Acrescentamos o Aluno e o Orientador  
(Presidente da Banca) não presencial 
 
Coordenador local – 1 membro da banca USP ou  
membro da CCP presente garantindo a sessão pública,  
responsável pelo preenchimento da Ata de Defesa 



Atividades de Pesquisa 
 
Posição conjunta com a Reitoria e PRP 
 
Dependente do funcionamento de laboratórios e  
política de mobilidade e restrições. 
 
Sugestão de estratificação de atividades e  
contingenciamento. 
 Remota – Postergar início - Essenciais 
 



Atividades de Pesquisa 

In Milan, universities like this one were ordered to close. Laboratories had to follow suit.  

  

AP PHOTO/LUCA BRUNO 

Updated: Labs go quiet as researchers brace for long-term coronavirus disruptions 

Mar. 16, 2020 , 5:30 PM 
This article will be updated. Have stories to share about how coronavirus has disrupted your 

research and how you’re managing? Send us a message. 

Tears and a rush to preserve samples as cancer lab disperses 

Cancer geneticist Alberto Bardelli had just 48 hours to close his lab at the 

University of Turin in Italy, after receiving a 7 March email from the institute’s 

scientific director and director general. When he told the 25 members of his lab 

about the closure, some cried. “The lab becomes a second family,” he says. 
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Administração 
 
Situação atual – 50% dos servidores não presencial 
 
Plano estratégico e contingenciamento 
 Identificar prioridades (Ex: cadastro de bolsista) 
 Planejamento para não presencial 
 Informar canais de comunicação e responsáveis 
 
Ambiente de trabalho seguindo recomendações 
 
Solicitar plano semelhante para as CCPs e CPGs 
 



Prazos 
 
Serão recompostos no Janus quando necessário 
 
Não é possível “em bloco” – pedidos individuais 
 
Tranquilizar os alunos 
 
Prazos externos independem da PRPG– Ex. Capes 



Print 
 
2019 – viagens podem ser remarcadas (inicial março) 
 
2020 – Processo de seleção 
    Mobilidade a partir de julho 
    Dificuldades no contato de Universidades 
    estrangeiras 
    Calendário com pouca chance de aumentar 
    prazos 



Comunicação 
 
Página da PRPG atualizada 
 
Grupo WhatsApp com presidentes de CPGs 
 
Mensagens eletrônicas 
 
Solicitação para CCPs e CPGs 



http://www.prpg.usp.br/index.php/pt-br/ 
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Considerações Finais 
 
Servidores engajados 
 
Presidentes de CPGs participativos 
 
Orientadores e Alunos colaborativos 
 
Significativas atividades serão mantidas 
 
Parabéns para a PG da USP!!!!! 


