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Programa de Pós-graduação em Engenharia Física

Proposta de organização da volta  a atividades presenciais  do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Física da UACSA

Breve histórico: 

16/03/2020, início previsto do semestre 2020-1 da PG. Não tem aula nesse dia
no PPEngFis. Início do confinamento no estado de  Pernambuco.

01/04/2020,  comunicado  da  PRPPG,  suspendendo,  temporariamente  "todas
atividades do Calendário Acadêmico dos Programas de Pós-Graduação [...],  até
que aconteça a normalização das atividades no âmbito da UFRPE, quando serão
divulgadas novas datas para a realização das atividades." 

04/2020,  início  das  aulas  de  Mecânica  Quântica,  disciplina  obrigatória  do
PPEngFis, de Ciências dos Materiais (obrigatória), Seminários 1 e Seminários 2
(optativas), Tópicos, em plataforma online.

10/04/2020,  comunicado  da  PRPPG,  informando  que,  "durante  o  período  de
quarentena,  as  atividades  acadêmicas  dos  Programas  de  Pós-graduação  da
UFRPE,  como  defesas  de  dissertação/tese,  aulas  e  seminários,  podem  ser
realizados de forma virtual", e que "somente poderão ser realizadas atividades
teóricas,  na  modalidade virtual,  que  não comprometam o aprendizado do(a)
discente."
06/2020, inicio da aplicação de provas, via aplicativo (1ª avaliação).

17/07/2020. Data para o término das aulas 2020-1 no calendário original da PG.
Com a suspensão das atividades na UFRPE, as aulas do PPEngFis começaram com
cerca de um mês de atraso,  mantidas  nos horários  originais.  A  carga horária
deverá ser completada com aproximadamente um mês de atraso, entre 14/08 e
28/08/2020.  O PPEngFis  vai  participar  do edital  de  seleção para  o  semestre
letivo 2020-2, a ser publicado em breve pela PRPG, quando também devem ser
definidas datas para a seleção e o início do semestre 2020-2. 

Proposta de calendário 2020-2 para a PG:
- início das aulas: entre 01/09/2020 e 14/09/2020
- término das aulas 18/12/2020

FORMATO DAS AULAS:
- On line: via plataforma Zoom, RNP, ....



- Presenciais (UACSA, quando possível): Estudantes na sala de aula espaçados de
uma cadeira em cada direção. Aulas gravadas e podendo ser assitidas ao vivo
pelos estudantes não presentes, via plataforma Zoom, RNP, ....
-  Pode ser  necessário  um treinamento dos docentes  para  otimizar  o  uso das
plataformas  e  ferramentas  (Sigaa,  AVA,...)  de  ensino  a  distância:  Comissão
encarregada de resolver problemas/tirar dúvidas/ elaborar tutoriais, outros.

LABORATÓRIOS (pesquisa)
-  Necessidade  de  limitar  a  ocupação  do  espaço  laboratorial  a  uma  pessoa
(estudante, docente, técnico) a cada 10 m2. 
-  Levantamento  da  área  de  cada  laboratório,  adequar  o  espaço  e  indicar  um
responsável para cada um deles. O responsável deverá gerenciar a ocupação do
laboratório. Datas e horário das entradas, assim como os tempos de permanência
deverão ser agendados com antecedência. Os estudantes e  orientadores deverão
assinar um termo de responsabilidade/aceite.
-  Aquisição  de  material  de  monitoramento  (câmera,  microfone,  alto  falante,
etc,...) para permitir a interação entre um estudante no laboratório e orientador
fora do laboratório.

ATENDIMENTO COORDENAÇÃO E SECRETARIA
- Na medida do possível,  o atendimento será realizado por email,  mensagens,
telefone. Quando possível, será estabelecido um horário/dia(s) da semana para
atendimento presencial,  organizando o espaço da secretaria e da coordenação
para manter distância recomendada entre o(a) atendente e o(s) atendido(s).

REUNIÕES DO CCD E DAS COMISSÕES: 
- Virtuais/remotas. A assinatura das atas e decisões será digital ou eletrônica.


