
NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Aos discentes do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Escola de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, da Universidade Federal de São Paulo (PPGE/EFLCH-UNIFESP) 

 

 Desde a suspensão das atividades presenciais, o PPGE tem se dedicado a conciliar as 

atividades de ensino e pesquisa em estrita observância das orientações institucionais e da CAPES, 

bem como das autoridades da área da saúde, sempre atento à situação imposta a todos, pela crise 

sanitária causada pela pandemia da Covid-19. A “mitigação de danos decorrentes da situação de 

emergência”, como enfatiza a portaria nº 68, da reitoria da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp), sempre esteve no horizonte das preocupações do Programa.  

Com a suspensão das atividades presenciais, a coordenação do PPGE consultou todos 

os docentes do Programa, com disciplinas em curso no primeiro semestre de 2020, acerca da 

viabilidade, ou não, da continuidade das atvidades em caráter remoto. Aos que responderam 

favoravelmente, a oferta foi mantida; àqueles que decidiram pela não oferta, a disciplina foi 

cancelada. Nenhum discente do Programa, de acordo com deliberação da CEPG, será 

prejudicado por cancelamento da oferta de disciplina e/ou de cancelamento de matrícula em 

alguma disciplina ofertada em caráter remoto, enquanto durar o período de afastamento das 

atividades presenciais.  

Em relação à realização de bancas destinadas ao exame de qualificação, bem como as 

de defesa de dissertações, o PPGE considerou urgente a necessidade de verificar, nesse 

momento, a situação dos alunos ingressantes no ano de 2018. Dessa forma,  foram garantidas 

as bancas previstas, decorrentes das solicitações em curso no momento da suspensão das 

atividades presenciais, nos termos permitidos pela legislação em vigor, alternativamente às 

bancas presenciais. Nos demais casos, todos os orientadores foram consultados sobre a situação 

acadêmica de seus orientandos (créditos cumpridos, aprovação em exame de proficiência, 

aprovação do projeto junto ao comitê de ética, participação em grupos de pesquisa e 

comprovação de atividades complementares) até aquele momento, bem como da possibilidade 

da defesa ocorrer até 31/08/2020 ou, ainda, da necessidade de extensão de prazos para esses 

alunos. É importante destacar que embora tenha afetado a vida de todos –  discentes e docentes 

– a pandemia não é a única razão para eventuais atrasos para a realização de bancas de 

qualificação e defesa de dissertações; daí a necessidade do tratamento de caso a caso, pela 

CEPG, o que permitiu analisar a situação do discente de maneira singular, com atenção ao 

problema que estava enfrentando, e não de maneira impessoal e genérica.  

O retorno da consulta aos docentes revelou que 10 (dez) defesas da turma de 2018 já 

haviam ocorrido, 18 (dezoito) alunos já haviam realizado o exame de qualificação e se 

encontravam trabalhando na produção da dissertação e 06 (seis) alunos ainda não tinham 

realizado o exame de qualificação. Na reunião de 09/06/2020 foram prorrogados os prazos de 

14 (catorze) alunos, para além da prorrogação de seis meses (até 31/08/2020), automaticamente 

aplicada a todos. Em  relação aos alunos ingressantes no mestrado, nos anos de 2019 e 2020, a 

CEPG tratará da questão relacionada aos prazos na reunião a ser realizada no mês de agosto de 

2020. No tocante aos doutorandos ingressantes em 2019 e 2020, dado o prazo de 48 (quarenta 

e oito) meses a que têm direito, e cujas defesas devem ocorrer em fevereiro/2023 e 

fevereiro/2024, respectivamnete, a CEPG avaliará a questão dos prazos em 2021, apos a análise 

mais detalhada da situação de cada aluno e consultado o seu orientador. Vale destacar que, para 

os mestrandos bolsistas com defesa prevista para fevereiro/2021, a CEPG aprovou a extensão 



do prazo para junho/2021, após ouvir os orientadores envolvidos, com a manutenção da bolsa 

nos casos em que a legislação assim o permitia. No que diz respeito às atividades 

complementares, a CEPG também deliberou sobre isso, de modo a flexibilizar as exigências 

para os alunos que ingressaram em 2018 e 2019; assim, a CEPG recomenda que cada discente 

discuta a sua situação com o seu orientador, dada a variedade de cenários e especificidades em 

cada caso.  

Para o segundo semestre de 2020, acompanhando a decisão do Conselho Universitário 

de retorno ao calendário acadêmico para a graduação, por meio de atividades domiciliares 

emergenciais (ADEs), e considerando que os docentes do PPGE desenvolvem atividades de 

ensino, pesquisa e extensão também na graduação, todos os docentes foram consultados sobre 

o interesse em oferecer, por meio de atividades remotas, Seminários de Estudos Avançados e 

disciplinas do Núcleo de Fundamentos das respectivas linhas de pesquisa. Aos que se 

manifestaram positivamente, a CEPG garantirá a oferta, sem, contudo, causar prejuízo a 

qualquer pós-graduando que, eventualmente, e após discussão com o seu orientador, opte por 

efetuar a matrícula sem disciplinas.  

O Programa está sempre atento à condução das atividades que lhes são inerentes, entre 

elas a realização de bancas de qualificação e defesa, nas condições mais adequadas ao pós-

graduando e dentro dos parâmetros legais, absolutamente sem qualquer risco de “ofender a 

defesa pela Educação Pública de qualidade”, tampouco abrir mão da sempre perseguida 

melhoria da qualidade do Programa; aliás, já bastante reconhecida em virtude do número 

crescente de pessoas que se candidatam às vagas ofertadas, bem como pela CAPES, que, já na 

primeira avaliação quadrienal, atribuiu a nota 4 ao Programa e aprovou, antes mesmo da 

segunda avaliação, a implantação do doutorado, o que denota uma avaliação altamente positiva 

do PPGE no cenário da avaliação realizada por essa agência. Continuamos trabalhando, muito, 

inclusive nesse momento de extrema dificuldade, na elaboração do relatório final do quadriênio 

2017-2020 a ser entregue até 20/12/2020. Trata-se de um trabalho imenso que tem por foco 

todas as questões relacionadas ao programa, envolvendo discentes, egressos, docentes, 

produção intelectual docente e discente, projetos, intercâmbios nacionais e internacionais, 

prazos, fluxo discente, titulação, proposta acadêmica, enfim, uma varredura sobre o Programa, 

de cuja avaliação positiva pela CAPES depende, por exemplo, a continuidade de existência do 

PPGE e o volume de bolsas e recursos a ele concedidos. No momento político em que estamos 

vivendo é fundamental que os programas de pós-graduação no país redobrem sua atenção sobre 

todos os quesitos e indicadores que interferem em sua avaliação, sob pena de serem 

surpreendidos com o fechamento. 

O PPGE assumiu, desde a sua criação, o compromisso irrefreável pela manutenção da 

qualidade das atividades de ensino e pesquisa, alinhado ao fortalecimento da educação pública. 

Esses compromissos persistem, apesar e a despeito da crise que estamos vivendo. Encarecemos 

a todos os discentes que tenham tranquilidade nesse momento e, juntamente com  seus 

orientadores, avaliem as possibilidades acerca da continuidade de suas investigações, revendo, 

se possível e sem atentar contra a qualidade,  projetos e planos de estudos. O orientador é a 

primeira pessoa a quem o pós-graduando deve recorrer para sanar suas dúvidas.  

O Programa está ciente de todas as dificuldades enfrentadas por todos nesse contexto – 

docentes, discentes e servidores – e em nenhum momento avaliou que todos tenriam condições 

de realizar todas as atividades, de maneira plena. Também é sensível ao fato de que não se pode 

falar em “normalidade” ou “rotina” nesse cenário. Conhecemos os discentes do programa, suas 

atribuições profissionais e somos solidários a todos que, nesse momento, enfrentam muitas 

dificuldades. Por essa razão, reafirmamos o compromisso de que nenhum aluno será obrigado 



a efetuar matrícula em atividades remotas, se suas condições objetivas não o permitirem.  

Igualmente reafirmamos que o Programa de Pós-Graduação em Educação da Unifesp é 

presencial e não está em questão a manutenção de atividades remotas, após o término das 

medidas de isolamento social, tampouco se trata de adesão do PPGE à modalidade EaD; assim, 

qualquer afirmação nessa direção consubstancia-se como especulação.  

O Programa nunca se furtou ao diálogo com os discentes; pelo contrário, vem insistindo, 

ano após ano, durante as reuniões com os ingressantes, na necessidade de existir representação 

discente na CEPG. Muitas questões levantadas por discentes decorrem, exatamente, da ausência 

de representação discente efetiva nos últimos anos, o que leva ao desconhecimento das medidas 

adotadas pela CEPG, instância responsável pela gestão do Programa, bem como, em alguns 

casos, na necessidade de um diálogo mais profícuo com os orientadores. Apelamos aos 

estudantes que atentem a essa recomendação. 

Por fim, reforçamos que todas as recomendações das autoridades na área da saúde, da 

Unifesp e da CAPES estão sendo rigorosamente observadas pelo PPGE, sem que isso implique 

prejuízos aos discentes; pelo contrário, a intenção do Programa é sempre a de reduzir danos. 

Do mesmo modo, o PPGE observa, com rigor, todas as normas de isolamento social, como vem 

sendo amplamente e reiteradamente divulgadas pela instituição, nas listas de discentes (da 

graduação e da pós-graduação), servidores e docentes.  

 

Sempre abertos ao diálogo democrático, respeitoso e comprometido com a educação 

pública de qualidade, 

 

 

Universidade Federal de São Paulo, em 16 de julho de 2020. 
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