
  

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

COMISSÃO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO PPG NA PANDEMIA COVID-19 

 

MINUTA DA PROPOSTA 

Planejamento e execução de Atividades Acadêmicas do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia (UFF/Campos dos Goytacazes) no período excepcional da pandemia por 

COVID-19 

O Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense, Campos dos            
Goytacazes,  

CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO N.º 157/2020 do Conselho De Ensino, Pesquisa e           
Extensão da Universidade Federal Fluminense, publicada em 15 de junho de 2020, que dispõe              
sobre critérios para o planejamento e execução de Atividades Acadêmicas dos cursos de             
Pós-Graduação Stricto Sensu e Lato Sensu no período da pandemia, e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a impossibilidade de retorno imediato das atividades presenciais em razão           
da pandemia por Covid-19; 

CONSIDERANDOa situação que levou à suspensão das atividades presenciais é atípica e            
envolve uma crise sanitária, ainda sem solução, e que um regime intenso de reposição de               
atividades poderiaaprofundar ainda mais vulnerabilidades sociais, econômicas e psíquicas dos          
membros da comunidade acadêmica, esse planejamento se conforma emumretorno gradual,          
sendo que o Programa de Pós-Graduação em Geografia propõe em regime de excepcionalidade             
o seguinte planejamento e execução das Atividades Acadêmicas: 

 
1. O retorno das aulas das disciplinas do semestre 2020.1, nos seguintes termos: 
 
As atividades desenvolvidas serão definidas pela professora ou professor responsável pela           
disciplina, adaptando as rotinas de atividades, seja com relação à carga horária semanal, a forma               
de encontro (incluindo ambientes remotos de aprendizagem ou não) e de avaliação,            
considerando as possibilidades didáticas e metodológicas específicas, garantindo autonomia aos          
docentes e as possibilidades dos discentes. 
 
O(A)(s) docentes responsáveis pelas disciplinas ofertadas nesse período de excepcionalidade          
apresentarão planejamento específico ao Colegiado, contendo de maneira clara a carga horária            
da disciplina que poderá ser redistribuída em atividades como leituras, resenhas, seminários,            
palestras com professores(a)(s) convidado(a)(s), entre outras possibilidades, bem como o          
planejamento deve explicitar a carga horário que os estudantes devem realizar fora do ambiente              
virtual.  
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2. Sobre onovo calendário de 2020.1 indica-se as datas:  
     - Inscrição em disciplinas: 29, 30 e 31 de julho de 2020 
     - Início das atividades: 10 de agosto de 2020 
     - Fim do semestre: 4 de dezembro de 2020 
 
3. Sobre a adequação das disciplinas, prazos de qualificação, ocorrerão conforme as turmas: 
 
TURMA 2019 

Disciplinas Prazo de exame de 
qualificação 

Prazo de defesa 

Finalização no semestre letivo de 
2020.2 

 

De setembro de 2020 para 
março de 2021 

De março de 2021 para     
setembro de 2021 

 
TURMA 2020 

Disciplinas Prazo de exame 
de qualificação 

Prazo de defesa 

Disciplinas de 2020.1 serão oferecidas no segundo 
semestre de 2020 
Obrigatória: Teorias da Geografia (Quintas, 8 às 12h) 
Obrigatória: Metodologia e técnicas de pesquisa em 
Geografia (Terças, 8 às 12h) 
Optativa 01: A Geografia dos Espaços alternativos: outras 
perspectivas, novas esperanças. (Terças, 14 às 18h) 
Optativa 02: Políticas públicas, Agricultura e atores 
sociais (Quintas, 14 às 18h) 
 
* Sugere-se a oferta de disciplinas optativas direcionadas 
pelos orientadores aos seus orientandos  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
De setembro de 
2021 para março 

de 2022 
De março de 

2022 para 
setembro de 2022 

Disciplinas de 2020.2: Serão oferecidas integralmente no       
primeiro semestre de 2021 e excepcionalmente serão       
compartilhadas com a turma 2021, para tanto haverá        
inversão da grade regular de oferta das disciplinas nos         
semestres. 
 
Obrigatória: Análise regional e ambiental em Geografia 
(Terças ou Quintas, 8 às 12h) 
*  turma a ser compartilhada com os ingressantes de 2021 
 
Optativa 01:em aberto 
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Optativa 02: em aberto 
 
* Sugere-se a oferta de disciplinas optativas direcionadas 
pelos orientadores aos seus orientandos  
 
 
TURMA 2021 
 

Disciplinas Prazo de exame 
de qualificação 

Prazo de defesa 

Disciplinas de 2021-1 serão oferecidas normalmente no 
primeiro semestre de 2021 
 
Obrigatória: Análise regional e ambiental em Geografia 
(Terça ou Quinta, 8 às 12h) 
*  a ser compartilhada com a  turma de 2020 
 
Optativa 01: em aberto 
 
Optativa 02: em aberto 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Até setembro de 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Até Março de 
2023  

 
Disciplinas de 2021-2 
 
Obrigatória: Metodologia e técnicas de pesquisa em 
Geografia (Terças ou Quintas, 8 às 12h) 
 
Obrigatória: Teorias da Geografia (Quintas, 8 às 12h) 
 
Optativa 01: em aberto 
 
* Sugere-se a oferta de disciplinas optativas direcionadas        
pelos orientadores aos seus orientandos  
 
 
 
As proposições descritas nos quadros das Turmas 2019 e 2020 já contemplam a extensão de seis                
meses nos prazos, considerando o tempo de suspensão das atividades, não excluindo os prazos              
legais vigentes. 
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5. Tais alterações nos prazos em nenhuma hipótese se aplicam à vigência das bolsas de estudos                
cujo calendário é determinado pela Comissão de Bolsas do PPG UFF.  
 
6. Os exames de qualificação e defesas deverão ocorrer por meios remotos, em conformidade              
com as normativas, como já vem acontecendo. 
 
7. Sobre a execução das pesquisas. Salvaguardando a autonomia, os(a)(s) orientadores(a)(s) e            
seus(a)(s) respectivos(a)(s) devem reavaliar seus respectivos projetos de pesquisa face às novas            
condições que impedem até o presente a execução de Trabalhos de Campo, de entrevistas              
presenciais, o uso de laboratórios, o acesso às bibliotecas, entre outras atividades inerentes à              
pesquisa.  
 
8. As condições para o retorno das atividades presenciais e esse planejamento poderão ser              
revistos por essa comissão e pelo colegiado do PPG UFF conforme reavaliação das condições              
sanitárias, sociais, econômicas, psíquicas até março de 2021. 
9. Esta comissão manterá suas atividades enquanto houver necessidade de discussão sobre os             
calendários de atividades do PPG UFF impactados pela Pandemia Covid-19. 
 
 

Campos dos Goytacazes, 17 de julho de 2020 

Comissão do Planejamento das Atividades do PPG na Pandemia Covid-19 
 

Representação docente 
Eduardo Manuel Rosa Bulhões (Prof. Permanente) 

Glauco Bruce Rodrigues(Prof. Permanente) 
Silvana Cristina da Silva(Prof. Permanente) 

Tatiana Tramontani Ramos(Prof. Permanente) 
Daniel de Albuquerque Ribeiro (Pós-Doc) 

 
Representação discente  

Nágila da Silva Ferreira Souza (turma 2020) 
Patrícia Ferreira Silva (turma 2020) 

Renata Hilel Ribeiro (turma 2019) 
Rita de Cássia Santos Lima (turma 2019) 


