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Nota da Câmara do Centro de Ciências Biológicas de Pós-Graduação a 
respeito das atividades no âmbito da Pós-Graduação do CCB frente a 

pandemia de Covid-19 
 

 
Florianópolis, 17 de março de 2020 

 
 

A Câmara do Centro de Ciências Biológicas de Pós-Graduação, 
composta por coordenadores dos Programas de Pós-Graduação do Centro de 
Ciências Biológica da UFSC, representantes da Câmara de Graduação, de 
Extensão e LAMEB, vem a público orientar a comunidade acadêmica de Pós-
Graduação do CCB no que se refere às atividades acadêmicas no âmbito dos 
PPGs do CCB. 
 

Considerando:  
a) o crescimento de casos relacionados à contaminação pelo Covid-19;  
b) que toda epidemia por fonte propagada, pessoa a pessoa, ou pessoa a 

pessoas, em que ocorra multiplicidade de contatos, sem conhecimento da 
fonte propagadora, é potencialmente muito grave;  

c) os procedimentos e rotinas estabelecidas nas atividades acadêmicas, 
técnicas e administrativas para atendimento de medidas de contingência 
frente à emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-
19) divulgada pela administração central da UFSC (PORTARIAS 
NORMATIVAS 352/2020/GR e 353/2020/GR, DE 16 DE MARÇO DE 
2020); 

d) a necessidade de redução da circulação de pessoas de modo a diminuir 
os riscos de contaminação em massa. 

 
A Câmara do Centro de Ciências Biológicas de Pós-Graduação do CCB, 

reunida em 16 de março de 2020 por videoconferência, sugere fortemente as 
seguintes ações no âmbito da comunidade acadêmica de Pós-graduação do 
CCB: 
 

1) Reuniões: suspensão de todas as reuniões presenciais de colegiado, 
grupos de trabalho e similares, passando estas a serem realizadas por 
videoconferência quando necessária, bem como decisões no âmbito dos 
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PPG do CCB a cargo dos coordenadores via ad referendum e, em caso 
necessário, que sejam realizadas votações on line;  
 

2) Aulas:  
a. realização das aulas na modalidade não presencial utilizando 

ferramentas de videoconferência e com o auxílio do Moodle.  
b. Cada professor responsável pela disciplina deverá orientar os 

alunos das disciplinas sobre a condução da disciplina e informar as 
coordenações de curso; 
 

3) Bancas:  
a. Caberá ao presidente da banca definir se a mesma será realizada 

totalmente por videoconferência (todos os participantes de forma 
on line) ou presencial; 

b. No caso da segunda opção a banca será realizada sem plateia, 
apenas integrantes da banca da UFSC poderão estar presentes 
respeitando as etiquetas respiratórias, e participantes externos 
OBRIGATORIAMENTE por videoconferência;  

c. As passagens e diárias de participantes externos que já foram 
confirmadas deverão ser suspensas pela coordenação dos PPGs;  

d. Caberá ao presidente da banca e ao discente a impressão dos 
documentos necessário para a banca (atas de defesa e 
certificados) que será enviado pela SIPG ao e-mail informado no 
CAPG e a entrega dos documentos na SIPG; 
 

4) Seminários: estão suspensos os seminários de alunos e convidados, 
exceto  seminários de convidados visitantes que estiverem na UFSC pelo 
PrInt, que passarão a ser realizados por videoconferência; 
 

5) Atividades de pesquisa: cada laboratório com envolvimento de alunos 
de PG deverá tomar as medidas necessárias que julgarem pertinentes 
considerando as recomendações das autoridades da UFSC, da 
Secretaria de Saúde e Ministério da Saúde; 

 
6) Atendimento aos discentes e docentes:  

a. o atendimento dos alunos será realizado exclusivamente por e-
mail ou telefone; 
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b. quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos ou necessidade de 
atendimento presencial, entrar em contato com o respectivo 
coordenador do seu Programa de Pós-Graduação. 

 
 

Estas ações devem ser adotadas a partir de segunda-feira, dia 17 de 
março de 2020 conforme orientações da administração da UFSC. A revogação 
destas ações se dará a partir de orientações da administração central da UFSC. 
 
 
 
Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento  
Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, Algas e Plantas  
Programa de Pós-Graduação em Bioquímica  
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biociências  
Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas  
Programa de Pós-Graduação em Ecologia  
Programa de Pós-Graduação em Farmacologia  
Programa de Pós-Graduação em Neurociências  
Mestrado Profissional em Farmacologia 
Mestrado Profissional em Perícias Criminais Ambientais 
Mestrado Profissional em Ensino de Biologia 
 
 
Informações adicionais: 
 
https://noticias.ufsc.br/2020/03/coronavirus-administracao-central-divulga-
medidas-de-contingencia-e-rotinas-de-trabalho/  


