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11 de março de 2020: abertura do ano letivo, ainda presencial

Palestrante: Carlos Menck, 
coordenador de área, Ciências
Biológicas I             

(área à qual o Programa está vinculado) 



Primeira e última ação
presencial do Programa

Atividades presenciais(disciplinas e 
seminários) totalmente interrompidas a 
partir de 16 de março



Desdobramentos iniciais

▪ Suspensão de 9 disciplinas já abertas. Nesse grupo, duas disciplinas foram imediatamente 
convertidas para disciplinas remotas;

▪ Suspensão da disciplina de Seminários

▪ Estabelecimento de parceria com a Sociedade Internacional de Doenças Tropicais 
Negligenciadas (ISTND) para que os seminários ISTND Connect (já remotos) fossem 
reconhecidos como carga horária de seminários no Programa

▪ Monitoramento diário de informações via Fiocruz sobre atividades de Ensino

▪ Comunicação diária com os discentes via grupo de Whatsapp (mais frequente, mais 
informal), email institucional e Skype (individual)

▪ Atendimento de secretariado e funcionamento da CPG normais, porém por via remota



A partir de meados de 
abril, já havia clareza de 
que a paralisação das 
atividades presenciais
seria longa

Desdobramento: consulta
aos alunos



(o programa tem hoje 90 discentes)





























Desdobramentos

1. Construção de uma jornada de acompanhamento de cada um dos 90 discentes em julho de 
2020, para diagnóstico do impacto da pandemia sobre teses e dissertações. Os discentes 
apresentarão seus projetos para dois docentes do programa, que construirão o 
diagnóstico;

2. Oferta imediata de 4 disciplinas remotas adicionais entre maio e julho de 2020, totalizando 
150 h de carga horária (Fundamentos de Imunobiologia, Ferramentas de Biologia 
Molecular para Estudos de Função Gênica, Ferramentas in silico para análise de proteínas
e Aspectos moleculares da virulência microbiana) 

3. Diretoria do ICC acompanhou a decisão da CAPES de prorrogação de bolsas por 3 meses;

4. Retomada dos seminários semanais do Programa por via remota (agenda fechada até início 
de julho de 2020);



Perspectivas

▪ Possibilidades de que o segundo semestre tenha atividades didáticas (aulas e 
seminários) totalmente remotas. Necessidade de sensibilização dos docentes para 
oferta de disciplinas, ICC está estruturado para tal;

▪ Queda de qualidade dos projetos científicos. Necessidade de acompanhamento 
próximo para minimização de danos;

▪ Alunos extremamente angustiados com prazos e, principalmente, bolsas. Possibilidade 
de adiamento do próximo ingresso no Programa de março para julho de 2021, para 
permitir extensão de bolsas;

▪ Necessidade de adaptação ao “novo normal”: muitas interrogações.



Obrigado!


