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PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DO EXAME DE DEFESA
DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19
Tendo em vista que a pandemia do COVID-19 obrigou o isolamento
social de todos, a CAPES e a ProPG-UFSCar deliberaram por permitir que os
Exames de Defesa ocorram com a participação de todos os membros à
distância por meio de ferramentas virtuais de videoconferência. A
responsabilidade por providenciar a melhor plataforma a ser utilizada (Skype,
Whereby, Google Meet ou outra) será única e exclusivamente do/a
orientador/a. Sendo assim, a CPG delibera os seguintes procedimentos para
essa nova situação:
a) O/a orientador/a encaminha para o e-mail do PPGIS (ppgis@ufscar.br) o
formulário de solicitação do Exame de Defesa (disponível em
www.ppgis.ufscar.br) preenchido e assinado com pelo menos 30 dias de
antecedência;
b) A Secretaria confere se todos os dados estão preenchidos corretamente,
confirma o recebimento por e-mail e providencia o cadastro dos membros, do
exame e emite toda a documentação (ata, folha de aprovação, termo de
conferência para expedição do diploma e certificados) e envia toda a
documentação, em formato PDF, para o e-mail do/a orientador/a;
c) O/a orientador/a confere a documentação enviada, confirma o recebimento
por e-mail e imprime somente os seguintes documentos: ata e folha de
aprovação, que deverão ser preenchidos e assinados em punho durante o
exame;
d) Logo após o término do exame, o/a orientador/a deverá digitalizar os dois
documentos (ata e folha de aprovação) e enviar para o e-mail do PPGIS
(ppgis@ufscar.br). Os originais deverão ser mantidos pelo/a orientador/a,
responsável único por sua guarda e zelo no período, até que sejam entregues
em mãos na Secretaria do PPGIS tão logo o atendimento presencial seja
retomado.
Em hipótese alguma essa documentação poderá ser rasurada, descartada e/ou
extraviada, pois se trata de documentos públicos e necessários para que o/a
aluno/a dê andamento no processo para depósito da dissertação no
Repositório Institucional, bem como solicite a homologação do exame nas
instâncias CPG e CoPG para, enfim, seu diploma ser emitido.

Procedimentos aprovados na 85ª Reunião da CPG-PPGIS em 26/03/2020.

