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O Conselho da Faculdade de Educação, a partir de indicação realizada pelo Colegiado do 
Programa de Pós-Graduação em Educação, deliberou sobre alguns encaminhamentos para 
retomada gradual de atividades acadêmicas presenciais no PPGED. 

Ficaram definidos os seguintes encaminhamentos com vistas à retomada gradual das atividades 
acadêmicas presenciais no PPGED nesse primeiro semestre de 2020: 

1. Manter, como já estava inicialmente previsto, ao longo de todo o 1º semestre de 2022, 
a oferta das disciplinas do PPGED – eletivas e obrigatórias – no formato remoto, 

integralmente por meio de encontros síncronos; 
2. Manter o funcionamento da Secretaria e Coordenação do PPGED no formato remoto, 

online. E-mails para contato com a Secretaria e Coordenação do Programa: docentes e 
público externo utilizar ppged@faced.ufu.br; discentes utilizar secppged@faced.ufu.br; 

3. Manter o funcionamento das reuniões institucionais no âmbito do PPGED – reuniões do 
Colegiado e reuniões com corpo docente e/ou com corpo discente, e/ou com a equipe 
de secretaria do Programa, no formato remoto; 

4. Autorizar a realização, no formato presencial, das seguintes atividades acadêmicas no 
âmbito do PPGED: 

o Atividades de orientação; 
o Reuniões de grupo de pesquisa; 
o Bancas examinadoras de exame de qualificação e de defesa de dissertação ou 

tese 

Nas atividades presenciais relativas às reuniões de grupos de pesquisa e de bancas 
examinadoras, além dos requisitos mínimos especificados na Resolução nº 14/2022/CONPEP, 

deverão ser observados os seguintes requisitos complementares: 

1. A ocupação da sala onde a atividade presencial irá se realizar não poderá ultrapassar a 
50% da capacidade ocupação do ambiente; 

2. A participação de membros externos nas bancas examinadoras oriundos de outro 
município deverá continuar a ocorrer de forma remota, online. 

As indicações apresentadas pelo Colegiado e aprovadas pelo CONFACED, tiveram como 
referência, além das diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 14/2022/CONPEP, outros 

aspectos como: 

• O fato de os/as alunos/as do Programa de Pós-Graduação em Educação serem oriundos 
de distintos municípios brasileiros; 

• O quadro de evolução do contágio pelo coronavírus ainda é extremamente diversificado 
entre os municípios mineiros e, também, no cenário nacional mais amplo; 

• A necessidade de se assegurar a retomada das atividades acadêmicas e administrativas 
presenciais, no PPGED, de forma segura e que assegure a preservação da vida; 

• A consulta preliminar realizada junto ao corpo docente do Programa, que evidenciou 
diversidade de indicações quanto às condições e/ou interesse em retomar a oferta de 
disciplinas no formato presencial, especialmente por parte daqueles/as docentes que 
ofertarão turma de disciplina no 1º semestre letivo de 2022; 

• A necessidade de definir encaminhamentos que contribuam para o fortalecimento da 
unidade e articulação acadêmica e administrativa no PPGED. 
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