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NOVO PERÍODO DE MATRÍCULA – ATIVIDADES REMOTAS – 2020
NO CONTEXTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS A COVID -19
A coordenação do PPGEC inicialmente deseja que todos estejam bem nesse momento difícil que estamos vivendo.
Em segundo lugar, vimos por este e-mail dar ciência aos/as discentes sobre a retomada de algumas atividades
acadêmicas na pós-graduação Stricto Sensu de forma remota.
Informamos que este tema foi matéria apreciada pelo conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) no dia
08/05/2020. O CEPE aprovou a Resolução nº 06/2020 (disponível em nossa página e na Página da Progepe), que
estabelece normas para atividades remotas no âmbito da pós-graduação, bem como um novo calendário de matrícula
também disponível em nossa página e no site da Propesq.
Os Professores do PPGEC, em maioria, aderiram as aulas remotas e portanto a matrícula realizada em Março/2020 foi
sumariamente cancelada. Tando de alunos novatos como veteranos, tanto matrículas em disciplinas como em
atividades complementares que garantem o vínculo.
Vale enfatizar que ao realizar a matrícula nesse período o/a discente confirma e concorda em participar no momento
das atividades e considera-se a matrícula realizada pelo aluno como uma declaração que o mesmo tem condições de
assistir as aulas remotas (condições de acesso a computador, acesso à internet e condições psicológicas). O PPGEC
não fornecerá espaço, equipamentos ou infraestruturas físicas para que você participe das atividades, portanto, o/a
discente deve avaliar se possui as condições necessárias para participar das atividades, inclusive as condições
psicológicas neste momento.
Considerando-se sem condições de participar das atividades remotas o/a discente deverá efetuar matrícula em uma das
atividades complementares. Aconselhamos:
a) Se você está em fase de conclusão de seu trabalho para defesa até fevereiro de 2021 e cumpriu todos os créditos
necessários para defesa – Matricule-se: Aluno do mestrado na PEC 898 – Dissertação de Mestrado – Aluno do
doutorado na PEC 899 – Tese de Doutorado.
b) Se você está já cumpriu todos os créditos ou não possui as condições, acima citadas, para matricular-se em
disciplinas remotas – Matricule-se na atividade complementar PEC 895 – Atividade de Orientação Individual.
c) Os/as discentes completaram ou completarão 30 meses para qualificação do projeto de tese, devem matricular-se na
disciplina de Qualificação de sua área de concentração, conforme tabela de oferta disponível em nossa página.
d) Alunos que desejam matricular-se em outro programa de pós-graduação na UFPE – devem matricular-se no sistema
Sigaa, pois as disciplinas de outros programas estarão disponível, mas não esqueçam de enviar e-mail de solicitação
para a secretária do programa origem.
e) alunos especiais – Não estamos recebendo novos alunos especiais, no entanto, os que foram aprovados na última
seleção poderão participar das atividades remotas. O formulário estará disponível para preencher o pedido de vaga,
logo após o período de matrícula regular, pois ele só poderá participar da turma se houver aluno regular matriculado
na disciplina. Na ausência de condições para participar das atividades remotas, cancelamento da disciplina que foi
selecionado e/ou desistência alunos especiais aprovados na seleção de edital de disciplina isolada 2020-1 poderá
solicitar o recurso de volta ou ficará com um crédito no PPGEC para realizar disciplina isolada presencial ao final do
isolamento.
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Lembramos que a Reitoria não tem, no momento, prazo ou data para retomar as atividades presenciais.
Esse período de matrícula é uma maneira de retorno as atividades para que os discentes possam reiniciar o processo de
aprendizagem e de continuidade de seus trabalhos acadêmicos. No entanto, é fato que algumas disciplinas ofertadas na
matrícula de março de 2020 não estão no quadro das novas ofertas.
Pedimos que em caso de dúvida, estamos à disposição nos contatos que seguem abaixo.
Grande abraço e o desejo de toda equipe que todos/as fiquem bem e fiquem em casa.
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