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DECISÃO PPGEM N.º 01/2020. 
 

 O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 
METALÚRGICA da UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE no uso de suas 
atribuições, e considerando o discutido na 1a Reunião Extraordinária do ano de 2020, 
realizada por consulta eletrônica em 24 de abril de 2020. 

CONSIDERANDO, a pandemia mundial do Coronavírus (COVID-19) declarada pela OMS 
- Organização Mundial da Saúde; 

CONSIDERANDO, a nota emitida pela Reitoria da Universidade Federal Fluminense, em 
8 de abril do corrente, a qual, comunica decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CEPEx) quanto a suspensão por tempo indeterminado do calendário 
acadêmico de 2020, http://www.uff.br/node/16078 
 
CONSIDERANDO, a Instrução de Serviço Conjunta VEI/VCX/VCH N.02 de 19 de março 
do corrente, a qual, interdita a circulação de estudantes, técnicos e docentes nos campi 
da UFF em Volta Redonda. 
 
CONSIDERANDO, a Instrução de Serviço PROPPI/UFF No 2 de 19 de março de 2020, a 
qual, dispõe sobre o desenvolvimento das atividades acadêmico-científicas relacionadas 
aos cursos de pós-graduação no período de pandemia de Coronavírus (COVID-19), 
http://www.noticias.uff.br/bs/2020/03/49-20.pdf  
 
 DECIDE:  

1) Suspender em caráter excepcional, a realização de aulas da disciplina Solidificação, 
comum às áreas de concentração, programadas no calendário do primeiro semestre do 
ano letivo de 2020; 

2) Suspender em caráter excepcional, a realização das aulas das disciplinas de Tópicos 
Especiais Confocal, Tópicos Especiais Elipsometria e Tópicos Especiais Métodos 
Ópticos e atividades de Estágio à Docência programadas no calendário do primeiro 
semestre do ano letivo de 2020 que não poderão ser ministradas por meio digital de forma 
remota em razão de atividades teórico-práticas em laboratório e devido a suspensão do 
calendário de aulas dos cursos de graduação;  

3) Autorizar em caráter excepcional, a realização de aulas e atividades por acesso 
remoto das disciplinas comuns à todas as áreas de concentração: Caracterização de 
Materiais, Fundamentos de Eletroquímica e Volumes Finitos e as disciplinas Tópicos 
Especiais em Conformação Mecânica e Tópicos Especiais Materiais Magnéticos;  

4) Autorizar em caráter excepcional, a realização por meio de videoconferência das 
atividades de Defesa de Dissertação, Defesa de Tese, Proposta de Dissertação, 
Proposta de Tese; 

5) Autorizar em caráter excepcional, o ajuste de inscrições em disciplinas e ou atividades 
no período 28 a 29/04/2020; 
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6) Alterar o calendário de aulas do primeiro semestre de 2020 para o período de 
04/05/2020 a 07/08/2020.  

A referida Decisão entrará em vigor a partir da presente data. 

 
Volta Redonda, em 24 de abril de 2020. 

* * * * * 

 
JOSÉ ADILSON DE CASTRO 

PRESIDENTE DO COLEGIADO 
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