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MARÇO/2020
16 de março – Suspensão das atividades acadêmicas presenciais
20 de março – Portaria nº 533/2020 da Reitoria – Suspensão das aulas.
 

ABRIL/2020
Orientações aos cursos de pós-graduação sobre a suspensão das aulas
presenciais.
 

 
 
MAIO/2020
 
 
 

05 de maio

Portaria 723/2020 da Reitoria - Suspensão das aulas.
Ato executivo n. 020/20202 Prorroga os prazos para as
defesas.
 

06 de maio
Memorando 72/2020 – DIPOSG, orientações sobre a
suspensão das aulas presenciais.
 

10 de maio
Elaboração da proposta de questionário para consulta aos
docentes e discentes da pós-graduação.
 

14 de maio

Conversa com a SEAD e grupos de pesquisa sobre as
possibilidades tecnológicas para a organização do ensino
não presencial no período da pandemia.
 

15 de maio

Reunião da CPG: discussão da proposta de questionário
para os docentes e discentes da pós-graduação stricto
sensu.
Constituição da Comissão Acadêmica para estudo e
elaboração de diretrizes para o ensino remoto na pós-
graduação - pandemia de Covid-19.
 

22 de maio

Reunião do COLASE: discussão da proposta de
questionário para os docentes e discentes da pós-
graduação lato sensu.
Constituição da Comissão Acadêmica para estudo e
elaboração de diretrizes para o ensino remoto na pós-
graduação - pandemia de Covid-19.
 

De 16 a 25 de
maio

Período de respostas para o questionário docente e
discente stricto sensu.

 

Av.Itália, km 8-Bairro Carreiros, Rio Grande-RS, CEP:96.203-900-Fone (53)3233.6817/6820

E-mail:diposg@furg.br- diposg.afastamentos@furg.br

Homepage: http://www.propesp.furg.br 

Mem. 103/2020 - DIPOSG Em  10 de julho de 2020
 

Estimados Diretores e Coordenadores,
 

Conforme reunião da CPG, realizada no dia 03 de julho, e com o COLASE e
Residências Multiprofissionais, no dia 08 de julho, encaminho o cronograma das ações
desenvolvidas em virtude do COVID-19, e a proposta de calendário aprovada pelos Comitês de
pós-graduação para retomada das atividades de ensino de forma não presencial enquanto
perdurar a pandemia:
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - DIPOSG
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De 26 a 31 de
maio

Período de respostas para o questionário docente e
discente lato sensu presencial com turmas em
funcionamento.
 

27 de maio
Envio das planilhas de respostas dos questionários para
as coordenações stricto sensu.
 

29 de maio

Reunião da Comissão Acadêmica stricto sensu para
formação de GTs: análise quanti e quali dos questionários
docente e discente e pesquisa sobre as políticas adotadas
por outras IES.
 

 
JUNHO/2020

05 de junho

Reunião da Comissão Acadêmica stricto sensu para
discussão dos resultados dos questionários e da proposta
de retomada das atividades de forma não presencial.
 

05 de junho

Envio das planilhas de respostas e dos gráficos analisados
por Unidade Acadêmica e institucional para os
coordenadores dos programas e Diretores das Unidade
Acadêmicas.
 

12 de junho

Reunião com os Diretores das Unidades Acadêmicas para
discussão das Diretrizes Acadêmicas Gerais para o ensino
de pós-graduação durante o período emergencial devido à
pandemia da Covid-19.
 

19 de junho

Reunião CPG: Discussão das Diretrizes Acadêmicas
Gerais para o ensino de pós-graduação durante o período
emergencial devido à pandemia da Covid-19 e avaliação
da proposta de cronograma de ações.
 

22 a 26 de junho Preparação do AVA Formação para os docentes FURG.
 

25 de junho

Reunião das Residências Multiprofissionais para
discussão das demandas da pós-graduação durante o
período emergencial devido à pandemia da Covid-19.
 

22 de junho

Envio das planilhas de respostas dos questionários para
as coordenações lato sensu presenciais com turmas em
funcionamento e Comissão Acadêmica.
 

26 de junho

Reunião Comissão Acadêmica Lato Sensu para discussão
dos resultados dos questionários e proposta das Diretrizes
Acadêmicas Gerais para as especializações.
 

26 de junho

Reunião com os Diretores para discussão das Diretrizes
Acadêmicas Gerais para o ensino de pós-graduação
stricto sensu durante o período emergencial devido à
pandemia da Covid-19.
 

29 de junho
Encaminhamento da proposta de Deliberação stricto
sensu ao COEPEA.
 

29 de junho
Organização do questionário para os estudantes das
Residências Multiprofissionais.
 

JULHO/2020 01 de junho Reunião SEAD com Coordenadores stricto, lato e
residências para apresentação do AVAFURG.
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01 de julho

Reunião com a Comissão Acadêmica Lato sensu e
coordenação das residências multiprofissionais para
discussão das Diretrizes Acadêmicas Gerais para os
cursos de especialização presenciais com turmas em
andamento e residências multiprofissionais.
 

02 de julho

Envio, ao COLASE, das Diretrizes Acadêmicas Gerais
para o ensino não presencial junto aos cursos lato sensu
presenciais e residências multiprofissionais.
 

03 de julho
Envio dos questionários às coordenações das Residências
Multiprofissionais.
 

03 de julho
Reunião CPG para discussão da proposta de calendário
para a pós-graduação.
 

03 de julho

Consulta ao COLASE e coordenação das residências
multiprofissionais da área da saúde sobre a aprovação da
proposta de Deliberação.
 

08 de julho

Reunião COLASE e residências multiprofissionais para
discussão da proposta de calendário para a pós-
graduação.
 

09 de julho
Reunião CPG para orientações sobre a reestruturação dos
planos de ensino não presenciais.
 

 10 de julho Reunião do COEPEA - Proposta de Deliberação.
 

14 de julho
SEAD - Início do processo formativo FURG - AVA
Formação.
 

AS ROTINAS PREVISTAS PARA JULHO  SÃO UMA SUGESTÃO.
PODEM SER ALTERADAS CONFORME DEMANDAS DOS CURSOS. OS
PROCEDIMENTOS NO SISTEMAS FURG ESTARÃO DISPONÍVEIS.

13 a 17 de julho

Avaliação das coordenações da oferta das disciplinas de
forma não presenciais no AVA FURG.
Envio do plano de ensino da disciplina, integral ou
parcialmente desenvolvida de forma não presencial.
 

13 a 20 de julho

Avaliação dos planos de ensino pelas coordenações dos
cursos de pós-graduação.
Divulgação da oferta de disciplinas não presenciais.
 

20 a 24 de julho

Solicitações de matrícula para as disciplinas do primeiro
semestre 2020 incluídas a partir de julho. As disciplinas já
ativas nos Sistemas FURG, desde março, não demandam
rematrícula, apenas trancamento quando for o caso.
 

Até 29 de julho Processamento das solicitações de matrícula.
 

AGOSTO/2020

Até 01 de agosto

Gerenciamento dos conteúdos iniciais das  disciplinas no
AVA FURG. As disciplinas com turmas cadastradas nos
Sistemas FURG, em março, já estarão disponíveis a partir
do dia 14 de julho.
 

04 de agosto Início das atividades de ensino não presencial do primeiro
semestre de 2020 da pós-graduação, conforme
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cronograma do PPG ou curso.
 

OUTUBRO/2020

16 de outubro
Término das atividades letivas do primeiro semestre de
2020 da pós-graduação.
 

19 de outubro

Reunião com a CPG e COLASE para avaliação das
atividades de ensino não presenciais do primeiro semestre
de 2020 e consolidação ou replanejamento do segundo
semestre.
 

Até 20 de
outubro

Avaliação dos planos de ensino pelas coordenações dos
cursos de pós-graduação.
Divulgação da oferta de disciplinas não presenciais.
 

20 a 27 de
outubro

Solicitações de matrícula.
 

Até 29 de
outubro

Processamento das solicitações de matrícula.
 

NOVEMBRO/202003 de novembro
Início das atividades de ensino não presencial do segundo
semestre de 2020 da pós-graduação.
 

JANEIRO/2021 30 de janeiro
Término das atividades letivas do segundo semestre de
2020 da pós-graduação.
 

 
 

 
 
 

Atenciosamente,
 
 

Gionara Tauchen
Diretora de Pós-Graduação
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