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ATA DA 485ª  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-
GRADUAÇÃO  DO  PROGRAMA  DE  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  DE
POLÍMEROS DO INSTITUTO DE MACROMOLÉCULAS PROFESSORA
ELOISA MANO
Às quinze horas do dia catorze de maio de dois mil e vinte, reuniu-se virtualmente, utilizando o
aplicativo Google Meet, a Comissão de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Polímeros,
sob a  presidência  do  Coordenador  Professor  Diego  de  Holanda  Saboya  Souza,  tendo  como
pauta: 1º item: prorrogações de bolsas CAPES e CNPq. 2º item: prazos internos da pós
graduação. 3º item: Defesas de qualificação, teses e dissertações. 4º item: Processo seletivo
para a pós-graduação. 5º item: Informes.

No 1º item: Foi definido que todos os alunos bolsistas CAPES ou CNPq, que tem a vigência de
suas bolsas até Fevereiro de 2021, podem pedir a prorrogação da bolsa. Sendo necessário enviar
o pedido de prorrogação com justificativa e anuência do orientador (até 60 dias para bolsistas
CNPq  e  até  90  dias  para  bolsistas  CAPES).  Estes  pedidos  devem  ser  enviados  até  o  dia
25/05/2020 e serão avaliados pela comissão de pós graduação. No 2º item:  Foi definido que
todos os prazos para conclusão de disciplinas, defesas de qualificação, dissertações e teses, assim
como  os  demais  prazos  para  Semana  de  Tese,  estão  adiados  enquanto  durar  o  período  de
excepcionalidade na pós-graduação que se iniciou no dia 14 de março, e se estenderá por todo o
período de quarentena, e se encerrará em data a ser definida pelo CEPG com pelo menos 60 dias
de antecedência.  No 3º item: Foi esclarecido que todas as defesas (qualificação, dissertações e
teses) podem ser realizadas de maneira remota durante esse período. No 4º item: foi definido o
adiamento do processo seletivo de novos alunos para o programa pós-graduação em Ciência e
Tecnologia  de  Polímeros,  que  ocorre  normalmente  em julho  com ingresso  em agosto.  Este
poderá ser realizado em setembro para ingresso em outubro.  No 5º item:  Foi informado pela
Direção que o IMA encontra-se aberto para realizações de atividades sem aglomeração tomando-
se os devidos cuidados de proteção contra a pandemia. Foi informado também sobre dúvidas dos
alunos  quanto  ao  relatório  bimestral,  o  mesmo  deve  ser  encaminhado  ao  orientador  para
avaliação. Foi informado que as Atas das reuniões serão colocadas no site, porém a mesmas
podem ser solicitadas ao coordenador.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrei a presente ata, por mim assinada. Rio
de Janeiro, 14 de maio de 2020.
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