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DIRETRIZES SOBRE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM 
UFRPE DURANTE A PANDEMIA DO COVID
 
1) As atividades de ensino estão suspensas até a retomada oficial do Calendário 

Acadêmico da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós

integridade do corpo doce

familiares. No retorno das atividades acadêm

para oferecimento de dis

conclusão dos cursos de Mestrado e Doutorado dentro dos períodos 

nas normas; 

 

2) Para os discentes em 

laboratórios e das áreas de campo 

discentes que concluirão o curso até fevereiro de 2021, mantendo todas as 

precauções de segurança requeridas para evitar o contágio do COVID

sempre com o máximo distanciamento em locais fechados e uso de 

equipamentos de proteção. Essa flexibilização será

coordenadores de laborató

autorização do Comitê de Prevenção ao COVID

 

3) Para os discentes em 

de conclusão, ficou estabelecido que os docentes orientadores 

atividades de orientação

 

4) As atividades acadêmicas de 

dissertação e de tese serão realizada por 

tramites constantes nas normais internas do PGEA;

 

5) As reuniões de pesquisa e administrativa ocorrerão normalmente por via 

remota; 

 

6) As atividades de secretaria do PGEA ocorrerão remotamente em sistema 

home Office , devendo as solicitações serem realizadas pelo email 

coordenacao.pgea@ufrpe.br .

 

Colegiado de Coordenação Didática
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DIRETRIZES SOBRE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA

DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

1) As atividades de ensino estão suspensas até a retomada oficial do Calendário 

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, res

integridade do corpo docente, discente e técnico do PGEA, a

No retorno das atividades acadêmicas ocorrerá um planejamen

oferecimento de disciplinas afim de garantir os créditos necessários para a 

conclusão dos cursos de Mestrado e Doutorado dentro dos períodos 

) Para os discentes em fase de execução de pesquisas a u

áreas de campo será flexibilizada, com prioridade 

que concluirão o curso até fevereiro de 2021, mantendo todas as 

precauções de segurança requeridas para evitar o contágio do COVID

sempre com o máximo distanciamento em locais fechados e uso de 

equipamentos de proteção. Essa flexibilização será ajustada entre orientadores, 

coordenadores de laboratórios e coordenação do Programa e dependerá da 

Comitê de Prevenção ao COVID-19 para acesso a UFRPE

 redação de projetos de pesquisa e redação dos 

de conclusão, ficou estabelecido que os docentes orientadores 

orientação por via remota; 

atividades acadêmicas de qualificação e defesas de

ão e de tese serão realizada por videoconferência, obedecendo todos os 

tramites constantes nas normais internas do PGEA; 

5) As reuniões de pesquisa e administrativa ocorrerão normalmente por via 

6) As atividades de secretaria do PGEA ocorrerão remotamente em sistema 

, devendo as solicitações serem realizadas pelo email 

coordenacao.pgea@ufrpe.br . 

Colegiado de Coordenação Didática do PGEA 

DIRETRIZES SOBRE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 
ENGENHARIA AGRÍCOLA (PGEA) – 

1) As atividades de ensino estão suspensas até a retomada oficial do Calendário 

Graduação, resguardando a 

, além dos seus 

icas ocorrerá um planejamento 

os créditos necessários para a 

conclusão dos cursos de Mestrado e Doutorado dentro dos períodos previstos 

a utilização dos 

com prioridade para os 

que concluirão o curso até fevereiro de 2021, mantendo todas as 

precauções de segurança requeridas para evitar o contágio do COVID-19, 

sempre com o máximo distanciamento em locais fechados e uso de 

ajustada entre orientadores, 

Programa e dependerá da 

para acesso a UFRPE; 

redação de projetos de pesquisa e redação dos trabalhos 

de conclusão, ficou estabelecido que os docentes orientadores manterão as 

defesas de projeto, de 

videoconferência, obedecendo todos os 

5) As reuniões de pesquisa e administrativa ocorrerão normalmente por via 

6) As atividades de secretaria do PGEA ocorrerão remotamente em sistema 

, devendo as solicitações serem realizadas pelo email 


