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NOTA CONJUNTA DIREÇÃO E CPG 

IMS/UERJ 

24/03/2020 

 

Caros estudantes, funcionários e professores, 

 

Esperamos que estejam todos bem. 

 

Damos continuidade à comunicação enviada pela Direção na semana passada, reiterando a 

premente necessidade de acompanhar e agir de modo articulado visando criar condições para 

reorganizar as atividades acadêmicas na medida do possível.  

 

Destacamos abaixo algumas recomendações que derivam dos consensos do Conselho 

Departamental (CD) e da Comissão de Pós-graduação (CPG), com vistas a uma série de 

atividades a serem desenvolvidas nas próximas semanas.  

 

1. ATIVIDADES ACADÊMICAS VIA REMOTA (orientações, aulas e bancas) 

 

As recomendações levam em consideração as diretrizes repassadas pela PR2 aos 

coordenadores de PPGs (anexo I) e dão continuidade à comunicação enviada pela Direção do 

IMS no dia 16/3 (anexo II). Reiteramos que será disponibilizada a plataforma Zoom 

prioritariamente para a realização de bancas de defesa e aulas das disciplinas obrigatórias 

quando estas forem retomadas. As atividades de orientação, reuniões de grupos de pesquisa e 

aulas em disciplinas eletivas. poderão ser realizadas através das ferramentas gratuitas Webex 

e Meet: 

1) Cisco Webex - https://www.webex.com.br/ 

Liberou gratuitamente videoconferências com até 100 participantes. 

2) Google Meet - www.meet.google.com 

Liberou gratuitamente a gravação e o streaming das reuniões para os que já têm conta gratuita 

no Google Education. 

3) Skype 

 

Orientações de Mestrado/Doutorado 

Manter via web conferência (Webex, Meet, Zoom, Skype etc). 

  

Bancas de defesa de Mestrado/Doutorado 

 

- As bancas já marcadas até o dia 07 de abril serão mantidas e acontecerão de forma remota. 
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- As atas deverão ser assinadas por meio da assinatura digitalizada e as declarações entregues 

posteriormente. O presidente da banca deve negociar com cada membro a operacionalização 

da assinatura. Algumas pessoas se sentem à vontade para enviar o arquivo da assinatura por e-

mail, outras podem elas mesmas incluir a assinatura e outras, que não dispõem de assinatura 

digitalizada, podem imprimir, escanear e enviar a ata, conforme preferência.  

 

- Agendamento de novas bancas: está habilitado desde que comprovada a aprovação do ledor. 

Assim que completar este requisito, agendar através do e-mail da Secretaria respeitando os 

prazos de rotina. Uma vez feito o agendamento, este será divulgado no site do IMS. 

 

- Se houver preferência por outra plataforma de teleconferência, isto ficará a critério do 

presidente da banca e solicitamos informar no ato do agendamento da defesa. Caso o 

orientador prefira usar o Zoom institucional, administrado pelo Analista de Suporte (Artur), 

cabe lembrar que o agendamento deve ser realizado através do e-mail da Secretaria, e terá a 

mesma lógica do auditório através de reserva, pois só podemos ter uma banca por vez 

(máximo 10 agendamentos semanais). 

  

- Recomendação para o presidente da banca: o público poderá acompanhar a defesa através de 

transmissão via canal Youtube do IMS, assim qualquer pessoa interessada em assistir poderá 

fazê-lo. No momento de deliberação da banca para avaliação da tese/dissertação, o candidato 

deve ser excluído da videoconferência e a transmissão através do Youtube será suspensa. 

Assim que a banca tiver concluído sua avaliação, o candidato deve ser convidado novamente 

à webconferencia. Este último procedimento precisa ser previamente acertado entre o 

presidente da banca e o Artur.  

  

- Prazo de entrega de versão final na biblioteca: o prazo regulamentar para envio da versão 

eletrônica continua (no máximo 60 dias após a defesa). O exemplar impresso deverá ser 

entregue quando da normalização das atividades. 

 

Bancas de qualificação de Mestrado/Doutorado 

 

Habilitado agendamento apenas nos casos em que o prazo para qualificar expirar em 

março/abril de 2020. Demais qualificações que ainda podem acontecer dentro dos prazos 

permitidos no Regulamento (até 6 meses antes do prazo de integralização do mestrado, e  até 

18 meses antes do período máximo de integralização  do doutorado) não serão agendadas até 

reavaliação do cenário epidêmico ou eventual retomada das atividades presenciais.  

 

Disciplinas obrigatórias e eletivas  

 

Especialização em gestão em saúde    
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Aulas virtuais já foram retomadas e não haverá alteração de calendário, pois operará através 

de plataforma Moodle. 

  

Especialização em gênero e sexualidade  

Continua atividades através de plataforma Moodle, a aula presencial mensal será agendada 

através do  Zoom institucional.  

 

Mestrado profissional 

Aulas virtuais serão retomadas no dia 26/3, a princípio sem alteração de calendário, pois 

operará através de plataforma Google Classroom, Google Meeting ou Zoom. O Estágio de 

Prática Profissional está adiado para datas a serem definidas oportunamente. 

O Calendário de seleção da Turma 2020/2 foi suspenso temporariamente. Novas datas serão 

definidas quando do retorno às atividades presenciais. 

 

Graduação 

Aguardando definição da FCM. 

 

Disciplinas obrigatórias ME/DO 

Estamos discutindo novos formatos que possibilitem a participação dos alunos. No momento, 

as aulas estão suspensas até a próxima semana, respeitando o decreto do Reitor. Enviaremos 

aos alunos questionário para que possamos mapear a disponibilidade de acesso remoto. Este 

ponto será detalhado mais adiante.  

 

Disciplinas eletivas ME/DO 

Seminários e aulas poderão acontecer com uso do Zoom institucional, via solicitação, 

principalmente nos casos de turmas acima de 15 inscritos. Essas disciplinas deverão ocorrer a 

partir do dia 13 de abril.  

  

A orientação é que os horários sejam mantidos, mas cabe ao docente avaliar negociação de 

horários, principalmente nos casos de turmas pequenas (menos de 15 inscritos). Recomenda-

usar (Webex, Meet, Skype, etc.). Caso não haja outra plataforma disponível solicitar demanda 

de sala virtual - Zoom institucional - através do e-mail da Secretaria. 

 

Encaminhamos em anexo um documento de RECOMENDAÇÕES PARA REALIZAÇÃO 

DE ATIVIDADES ACADÊMICAS VIA REMOTA, que consolidam as deliberações do CD e 

da CPG, e que acompanham as diretrizes da Reitoria bem como as medidas sanitárias em 

vigor. É fundamental que a participação nas atividades acadêmicas via remota leve em 

consideração os limites e possibilidades de docentes, discentes e servidores técnico-

administrativos em termos de acesso à internet; circunstâncias de cuidado de crianças, idosos, 

pessoas com doenças crônicas, pessoas com suspeita ou confirmação do Covid-19, e 

evidentemente no caso dos discentes gestores e profissionais da saúde. Recomendamos aos 
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docentes/orientadores renegociar ou avaliar estas situações , que certamente dizem respeito às 

desigualdades sociais e contextos de vulnerabilidade social - junto aos discentes segundo suas 

particularidades. 

 

 

2. PESQUISAS RELATIVAS À PANDEMIA DE COVID-19 

 

A Comissão de Pesquisa do IMS/UERJ, coordenada pela Profa. Rosely Sichieri, está 

organizando pesquisas sobre esta temática. Os estudantes estão convidados a participarem 

dessas pesquisas, fazendo contato através do e-mail: rosely.sichieri@gmail.  

 

A proposta é  montarmos uma rede multidisciplinar de pesquisa com objetivos a curto e 

médio prazo. As pesquisas que já estão em andamento são: 

 

1) Um estudo sobre fatores prognósticos de pacientes hospitalizados esta sendo elaborado e 

visa contemplar tanto fatores sociodemográficos,  estilo de vida, quanto aspectos 

terapêuticos. 

 

2) Pesquisa, a pedido do HUPE, de  Investigação de surto entre profissionais de saúde do 

HUPE já esta sendo elaborada– O Prof. José Ueleres Braga está envolvido e o contato é: 

ueleres@gmail.com 

Outros projetos sobre impacto do confinamento, difusão espacial dos casos e impacto na 

saúde mental dos casos e familiares estão também no radar. 

 

3. QUESTIONÁRIO SOBRE ACESSO REMOTO DE DISCENTES 

 
Será enviado por e-mail a todos os estudantes, ainda nesta semana, um questionário sobre 

disponibilidade de acesso remoto, e de condições pessoais e de trabalho no contexto atual. 

Ressaltamos aqui a importância de ficarem atentos ao recebimento deste questionário e ao seu 

preenchimento, já que esta é a única ferramenta de que dispomos para mapear a situação de 

nossos estudantes. É possível que para alguns, talvez haja alguma dificuldade, e nosso 

objetivo é minimizá-la.  

 

4. PROGRAMA DE VOLUNTÁRIOS 

 

O Reitor está lançando um Programa de Voluntários voltado para toda a comunidade da 

UERJ que trabalhe na área de saúde e afins, incluindo os estudantes de pós-graduação e pós-

doutorandos, docentes e funcionários técnico-administrativos. Serão considerados como 

voluntários: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, nutricionistas, 

fisioterapeutas, cirurgiões dentistas, assistentes sociais, técnicos de laboratório, técnicos de 

informática e técnicos administrativos em geral para atuação nas atividades meio, além de 
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estudantes de graduação, de pós-graduação e de pós-doutorado, com as respectivas formações 

ligadas a essas atividades. O Ato Executivo ainda não foi publicado, mas o será muito em 

breve, quando o enviaremos para todos.  

 

Para que este Programa de Voluntários funcione a contento, será conduzido um Programa de 

Treinamento, e o IMS participará coordenando alguns pontos desse programa (que inclui 10 

pontos), a saber: 

 

- Histórico e epidemiologia da infecção pelo Coronavírus. Responsável – Prof. 

Guilherme Werneck, com a participação de estudantes de pós-graduação. 

- Objetivos educacionais: Fazer um retrospecto histórico da pandemia pelo novo 

Coronavírus, ressaltando a epidemiologia, as curvas de propagação dos casos, fatores 

de risco e prognóstico. 

- Ações de Saúde Pública e estratégias de enfrentamento, níveis de contingência. O 

Prof. Mário Dal Poz está consultando o Departamento de Planejamento e 

Administração em Saúde para ver quem pode coordenar.  

- Objetivos educacionais: Falar sobre políticas de saúde pública no enfrentamento à 

pandemia pelo Coronavírus, estratégias de isolamento social, precauções de contato e 

respiratórias, definir níveis de contingência.   

 

Gostaríamos que todos se envolvessem de forma mais ativa possível no esforço que vem 

sendo feito em diversos níveis para o combate da pandemia. Quem tiver interesse em 

participar do programa de treinamento, seja professor ou estudantes, por favor, envie uma 

mensagem para a direção: direcao@ims.uerj.br 

 

 

5. REUNIÃO COM TODOS OS DOCENTES 

 

Ficou decidido que teremos uma reunião geral de professores no dia 03 de abril de 2020, 

sexta-feira, às 9h30min. A reunião será realizada via Zoom e os docentes receberão os 

convites por e-mail. É muito importante a participação de todos. 

  

 

Cientes de que os desafios são inúmeros e em múltiplas escalas confiamos na ação coletiva e 

no compromisso de todos e todas. 

 

  

Atenciosamente, 

 

Claudia de Souza Lopes, Rossano Cabral Lima, Washington Junger, Claudia Merceds Mora e 

Eduardo Levcovitz 

Direção e Coordenação de Pós-graduação 

mailto:direcao@ims.uerj.br

