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PRINCÍPAIS ALTERAÇÕES NAS ATIVIDADES/NORMAS DO PPGFT

ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO
As disciplinas do PPGFT retornarão com a realização de suas atividades por via remota durante 
o período de quarentena para controle da pandemia COVID-19. Fique atento ao seu e-mail, pois 
maiores informações serão passadas pelos professores das respectivas disciplinas e pela coor-
denação do programa no período apropriado.

PRORROGAÇÃO DE BOLSAS
Alunos que sejam bolsista CAPES ou PROMOP com prazo de defesa até 31/07/2020, mas que 
solicitaram prorrogação de prazo de defesa, terão solicitação de prorrogação de bolsa de até 
3 meses (seguindo a autorização da CAPES), já os demais bolsistas terão as bolsas finalizadas 
no período correto, ou seja, 31/07/2020, e poderão participar dos processos de seleção de 
bolsas em 2020/2.

PRORROGAÇÃO DE DEFESA
Aqueles que já pediram o limite máximo de prorrogação por outros motivos, devido à questão 
da quarentena causada pelo COVID-19, terão o direito de solicitar mais 3 meses de prorroga-
ção. Os prazos para a solicitação permanecem sem alterações.

PRORROGAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO
Os prazos de solicitação sofreram alterações. Agora, os pedidos de prorrogação deverão 
ser protocolados 30 dias antes do prazo limite e o período de prorrogação passa de 30 
dias para 60 dias.

DEFESAS
Durante o período de quarentena para controle da pandemia COVID-19, as defesas passam a 
ser realizadas por via remota e serão divulgadas no site do programa (obrigatoriedade uma 
vez que as defesas são sessões públicas). Para tanto, a secretaria irá solicitar aos alunos com 
defesa prevista que nos informem com uma antecedência de 4 dias ANTES da data o link de 
onde será realizada a defesa via videoconferência. O PPGFT postará no site instruções de boas 
práticas para a participação online durante o evento via videoconferência.

EXAMES DE PROFICIÊNCIA
O prazo fica automaticamente prorrogado por 6 meses.

ENTREGA DE DISSERTAÇÃO
À princípio dentro o prazo regimental, entretanto basta que seja enviada apenas a versão di-
gital por e-mail, dentro do prazo de 60 dias após a data da defesa. Os demais documentos fí-
sicos, não ficam dispensados e serão solicitados pela secretaria após o período de quarentena.

CRÉDITOS TOTAIS
A partir de 14/05/2020 os créditos totais necessários de serem integralizados durante o mes-
trado passam 30 créditos (24 créditos disciplinares + 6 de dissertação) para 28 créditos (24 
créditos disciplinares + 4 de dissertação). A medida NÃO tem efeito retroativo, serão aplicadas 
para as novas turmas que entrarão a partir de 2020/02.

Click aqui para acessar a resolução n° 001/2020/CPG/PPGFt

https://www.udesc.br/cefid/ppgft/resolucoes

