
 

 

Recomendações da OPAS, Ministério da Saúde, Ministério da educação, CAPES, 

Secretaria Estadual de Pernambuco e Municipal de Recife para o enfrentamento da 

pandemia COVID-19. 

 

Ministério da Educação; Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior. PORTARIA Nº 36, DE 19 DE MARÇO DE 2020. 

 

A Pós-graduação stricto sensu da FPS, apresenta procedimentos e orientações 

quanto às suas atividades: 
 

 

I. ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

As aulas presenciais da Pós-graduação stricto sensu da FPS estão suspensas. Os 

docentes dos módulos (disciplinas) poderão programar atividades para que os 

discentes possam desenvolver atividades remotamente, empregando ou não os meios 

eletrônicos.  O  oferecimento  não  presencial,  as   plataformas   a serem utilizadas, as 

metodologias e cronogramas deverão ser submetidas pelo docente coordenador da 

atividade previamente à coordenação dos cursos para análise e aprovação e posterior 

comunicação aos discentes. As atividades poderão ser desenvolvidas com o apoio do 

setor de tecnologia da Instituição, que dispõe de ambiente de aprendizado virtual 

(fórum de estudo) e sistema de videoconferência (Webex), que permite encontros 

síncronos e que podem ser gravados para visualização posterior. 

 

Tutoriais de uso: 

 

Para o tutor: https://vimeo.com/397952576 

Para o discente: https://vimeo.com/398369159 

 

II. AGENDAMENTO E REALIZAÇÃO DE BANCAS 

 

De acordo com a CAPES, A orientação é para que as bancas de mestrado 

aconteçam virtualmente. Àquelas já agendadas poderão ser mantidas conforme a 

programação. Todos os agendamentos futuros (enquanto durar a contingência) para 

qualificações, pré-banca e defesas deverão ser programados via e-mail junto à 

COMUNICADO   SOBRE   PROCEDIMENTOS   E   ORIENTAÇÕES   DA   PÓS- 

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA FPS PARA ENFRENTAMENTO INSTITUCIONAL DO 

COVID-19 

 
Considerando: 

http://imip.nucleoead.net/ntes/
https://vimeo.com/397952576
https://vimeo.com/398369159


 
 

secretaria acadêmica da FPS (joao.acioly@fps.edu.br). Caso haja necessidade, os 

prazos serão modificados (prorrogados) por meio de pedidos no momento adequado. 

Os discentes que já estão em prorrogação não terão prazo estendido além daquele 

previsto no regimento do curso. Os prazos de agências externas, como a Capes, não 

são de domínio da Pós-graduação. Alterações necessárias serão justificadas e 

solicitadas, mas os Programas devem trabalhar com os prazos vigentes. 

 

2.1. Procedimentos para agendamento 

- Enviar email para joao.acioly@fps.edu.br solicitando o agendamento da banca com 

anuência do orientador, informando data, hora, membros da banca e seus respectivos 

e-mails; 

- Fica a disposição do orientador e discente a plataforma webex para viabilizar a 

realização da banca via remota. Caso o orientador decida utilizar outra ferramenta, 

deve ser comunicado no ato do agendamento. 

 

2.2. Entrega de Documentos 

 

- Todos os documentos serão encaminhados eletronicamente pela secretaria 

 acadêmica da FPS, para os membros da banca com cópia para o orientador;  

- Preferencialmente as assinaturas podem ser digitalizadas (escaneadas) e enviados 

 para a secretaria acadêmica no email joao.acioly@fps.edu.br;  

- Estão dispensadas a entrega de versões impressas para inscrições em qualificações e 

defesas até o fim da contingência. Caso algum membro da banca exija a impressão, o 

aluno ou orientador deverão providenciar o envio. 
 

 

III. ORIENTAÇÕES 

 

Caberá aos docentes manter contato sistemático com seus orientandos, que 

pode ser por meio das tecnologias disponibilizadas pela FPS (webex). Caso necessite de 

apoio técnico, pode ser solicitadas ao setor de Tecnologia da Informação (TI) da FPS, 

através do e-mail: tecnologia@fps.edu.br, ou de acordo com recursos tecnológicos 

próprios, como e-mail, whatsapp, videoconfência, a critério dos envolvidos, mantendo- 

se sistemático o registro das atividades à Pós-graduação. 
 

 

IV. REUNIÕES 

 

Poderão ser convocadas reuniões, com prévio agendamento, com docentes 

e/ou discentes. Essas reuniões deverão ser realizadas online. Se houver necessidade 
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VI. COLETA DE DADOS (PESQUISAS EM ANDAMENTO) 

 
VII. DOCENTES/DISCENTES SUSPEITOS/INFECTADOS PELO CORONAVÍRUS 

 
VIII. EVENTOS E PROCESSOS SELETIVOS CANCELADOS / ADIADOS 

 
Está suspensa a realização de solenidades, colação de grau, palestras e 

seminários em auditórios e salas de aulas, além de as ações de capacitação presencial 

(cursos, oficinas, outros), de acordo com as orientações de segurança dos órgãos 

públicos de saúde. 

 

 
As solicitações de documentos e outros à secretaria acadêmica da FPS deverá 

ser realizada on line e caso a solicitação não esteja disponível online, o estudante 

poderá fazê-la por email: joao.acioly@fps.edu.br ou secretariaacademica@fps.edu.br. 

Não estamos realizando atendimentos presenciais. A Secretaria está com um suporte 

home office para que as solicitações não deixem de ser atendidas. 
 

As atividades de pesquisa não estão suspensas, sendo que a organização de sua 

continuidade está sob responsabilidade dos coordenadores de projetos. Os 

orientadores devem estratificar suas pesquisas identificando aquelas que podem ser 

interrompidas sem prejuízo ou realizadas a distância e as que trarão grandes perdas se 

forem descontinuadas, buscando as alternativas possíveis e que estejam de acordo 

com as recomendações de segurança e prevenção dos órgãos públicos visando evitar o 

contágio do COVID-19. O início de novas coletas de dados deve ser evitado no 

momento, a não ser que não envolva riscos. Qualquer modificação ou suspensão de 

atividades em relação ao desenvolvimento das pesquisas deve ser comunicado 

imediatamente a coordenação da Pós-graduação, com a devida justificativa no e-mail: 

roberto.junior@fps.edu.br / leopoldo@fps.edu.br. 
 

Em caso de sintomas da doença, procurar por serviço médico para atendimento 

e orientações; e se houver diagnóstico para coronavírus, comunique imediatamente a 

secretaria da Pós-graduação, pelo e-mail: joao.acioly@fps.edu.br. 
 

imperiosa de reunião presencial, esta será feita com o menor número possível de 

participantes e respeitando todas as exigências e protocolos de segurança sanitária. 

 
V. SOLICITAÇÕES À SECRETARIA ACADÊMICA 
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As orientações e determinações presentes neste documento, em caráter 

permanente, estarão sob revisão, conforme a evolução da pandemia. Todas as 

atualizações serão publicadas pelos canais oficiais da FPS. 

 

 
 
 

 
 

Recife, 24 de março de 2020. 

À medida que surgirem novas recomendações que permitam a realização de 

eventos e processos seletivos, a Pós-graduação publicará previamente notas e 

cronogramas de atividades em nosso site (www.fps.edu.br). 


