Ações administrativas do PPGP
A Coordenação em conjunto com a secretaria vem atuando como apoio aos
alunos neste período de isolamento, esclarecendo dúvidas e enviando
informações via e-mail como: suspensão das aulas de Pós-Graduação
cumprindo determinação da PR2, alertando a importância do contato direto
com o orientador a fim de manter ativas as atividades de pesquisa e
orientações remotas. Fizemos ainda uma apresentação do Programa aos
alunos novos (ingresso 2020) bem como informações a respeito do Comitê
de Ética, além de informações burocráticas para os alunos em vias de defesa
(prazos, procedimentos e expedição de documentos). Esse atendimento
ocorreu [e continua ocorrendo) em virtude dos riscos para um conjunto
grande de servidores do qual depende o funcionamento presencial da
secretaria do Programa.
A secretaria também atuou respondendo e-mails do público externo
esclarecendo dúvidas a respeito de ingresso e disciplinas isoladas. As
atividades foram organizadas para atendimento remoto, com agendamento
de reuniões (de Colegiado, Comissão de Bolsa e Comissão de Ensino),
organização de defesas remotas (expedição de documentos para aprovação
de banca, atas e declarações), recebimento e cumprimento de informes da
PR2, e organização de apresentações dos cursos e diversos assuntos
inerentes ao Programa em Power Point. Também ocorreram reuniões para
estudar as condições de apresentar o Programa em mídias procurando
assim alcançar o público. A secretaria atuou e continua a atuar também no
repasse de todo o material recebido pela PR2, CAPES, FOPROP, ANPEPP
CNPq ao corpo docente e discente do Programa. Os docentes e secretaria
têm auxiliado a coordenação com informações para o SUCUPIRA.
O Programa tem sua representação nas reuniões remotas da direção Congregação e do Grupo de Trabalho do site do Instituto para o

planejamento de novas medidas mediante a pandemia, contribuindo assim
com o fácil acesso não só da comunidade, mas também do público
interessado.
Ações para indicação de bolsa do PPGP: Tivemos várias reuniões, sendo a
primeira presencial e as outras remotas, da Comissão de bolsas do PPGP
devido às condições atípicas ocorridas este ano. Além da pandemia devido
ao COVID19, ocorreu mudança de prazo significante fazendo que a
Comissão (docentes e discente) bem como a secretaria tivessem que se
adaptar ao prazo curto. Após a Comissão avaliar a documentação seguindo
as regras de bolsa do Programa a secretaria deu continuidade ao trabalho
contatando diretamente os alunos indicados a bolsa e a Divisão de Bolsa da
UFRJ para encaminhar as informações
Atividades de comunicação e divulgação: A secretaria do PPGP tem
repassado notícias do site da UFRJ, bem como convites e chamadas por
meio de rede social e e mail aos alunos, professores e pesquisadores do
Programa com a preocupação de unificar os acontecimentos.

