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Autoriza, emergencial e temporariamente,
a realização remota de Defesas de
Monografias e Trabalhos de Conclusão dos
Programas de Residência da Universidade
Federal de Juiz de Fora.

 

A PRÓ-REITORA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pela portaria n.º 375, de 08 de abril de 2016, da Reitoria da UFJF e CONSIDERANDO

- a Resolução nº 10/2020 do Conselho Superior, a Resolução CNE/CES nº 01/2018 e a
Resolução nº 45/2018-CSPP;

- a atual conjuntura de calamidade pública e pandemia decorrente do novo coronavírus
para implementação das ações e medidas para enfrentamento da emergência de saúde mundial;

- a instauração de procedimentos emergenciais para a imperiosa necessidade de se evitar
a contaminação em larga escala com máxima redução da exposição de pessoas ao novo coronavírus que
ocasionou substanciais obstáculos de mobilidade urbana e flagrante prejuízo à saúde pública,
inviabilizando a realização de bancas de defesa de monografias e TCCs de forma presencial;

- o constante dos autos do processo nº 23071.900022/2020-66,

 

R E S O L V E :

 

Art. 1º Autorizar, de forma emergencial e temporária, a realização remota de bancas de
defesa de monografias e TCCs no âmbito dos Programas de Residência da UFJF.

Parágrafo Único - A fim de garan�r a qualidade e a integridade das defesas, deve ser
u�lizado o sistema de webconferência disponibilizado pela UFJF, com agendamento prévio e gravação da
sessão de banca, de acordo com orientações a serem encaminhadas pela Assessoria Acadêmica da
PROPP.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MÔNICA RIBEIRO DE OLIVEIRA

PRÓ-REITORA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

Documento assinado eletronicamente por Monica Ribeiro de Oliveira, Pró-Reitor(a), em
03/04/2020, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do



Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-U�f (www.u�f.br/SEI) através
do ícone Conferência de Documentos, informando o código verificador 0084222 e o código CRC
E3D80A8B.

Referência: Processo nº 23071.900022/2020-66 SEI nº 0084222

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

