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DELIBERAÇÃO ELETRÔNICA - COLEGIADO   

No período entre treze de maio e vinte de maio de dois mil e vinte, o 
Coordenador do PPGD UERJ, prof. Dr. Gustavo Silveira Siqueira, presidiu a 
deliberação eletrônica com pauta única e que discutiu o comunicado e as 
deliberações abaixo: 

1.     Informamos que os discentes que deveriam defender teses e dissertações no 
primeiro semestre de 2020 tiveram, por hora, seus prazos de defesa suspensos. 
2.     Entretanto, caso seja necessário, as defesas podem ser feitas de forma 
remota, desde que sejam respeitados os procedimentos estabelecidos pela 
Coordenação do PPGD. As defesas remotas serão homologadas pelo 
Coordenação do PPGD. 
3.     Os discentes que optarem pela defesa presencial deverão aguardar 
posterior comunicado da Coordenação do PPGD. 
4.     Após o restabelecimento dos prazos, os discentes terão, no mínimo, 30 dias 
para o depósito e 60 dias para a defesa.  
5.     As aulas continuam suspensas, assim como o calendário acadêmico.  
6.   Para os discentes que ingressaram no PPGD nos anos de 2020 e 2019 (no 
curso de mestrado) e nos anos de 2020, 2019, 2018 e 2017 (no curso de 
doutorado), para fins de cumprimento dos prazos de defesa e qualificação, não 
serão contabilizados os períodos de suspensão das atividades acadêmicas 
ocasionadas pela pandemia do COVID-19. 

Encerradas as manifestações dos membros do Colegiado, o texto foi aprovado 
por unanimidade. 

Presentes: Os professores Doutores Gustavo Silveira Siqueira, Heloisa Helena 
Barboza, Cleyson Mello, Aluisio Mendes, Carlos Edison, Guilherme Leite, Ivan 
Garcia, Marcelo Leonardo, Jane Reis, Leonardo Sant’Anna, Maurício Mota, 
Vania Aieta, Patrícia Glioche e Raphael Vasconcelos. Também estavam 
presentes os representantes discentes Ana Luisa Barreto e Felipe Jardim. 

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2020. 
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