POSICIONAMENTO DO PROGRAMA DE ENGENHARIA NUCLEAR (PEN)
QUANTO À RETOMADA DAS ATIVIDADES DE ENSINO
O Colegiado conjunto do DNC / PEN, reunido de forma remota, em 04 / 06 / 2020, decidiu pela retomada das aulas de
pós-graduação em engenharia nuclear, de forma remota.
Foi decidido que as disciplinas do mestrado e do doutorado que haviam sido abertas no primeiro período letivo de 2020
serão oferecidas no segundo período letivo (que terá início em 19 / 06) de forma remota. Após a reunião do colegiado,
chegou ao nosso conhecimento que há uma proposta de resolução do Conselho de Ensino de Pós-Graduação (CEPG),
a ser votada no dia 12/6, com a definição de um novo calendário acadêmico. Aguardaremos, portanto, a definição oficial
do CEPG (que é o Conselho com poderes para tomar essa decisão sobre o assunto).
Segundo memorando da Diretoria Acadêmica recebido pela Coordenação, esta deverá informar, até 30 / 06, sobre as
condições em que essas disciplinas serão oferecidas. As atividades de ensino serão, portanto, deslocadas de um
trimestre letivo. Este deslocamento dar-se-á tanto no mestrado quanto no doutorado.
Conforme discutido nessa reunião, a secretaria do PEN entrará em contato com os alunos inscritos e levantará as
condições de cada um para assistir aulas remotas.
Paralelamente, a Coordenação está levantando informações sobre os alunos do PEN que não responderam ao
questionário solicitado pela Direção da COPPE para repassar-lhe essas informações.
Quanto à retomada de atividades de ensino presencial, o Colegiado entende que estas estão condicionada ao
atendimento de algumas condições que ainda não se fazem presentes:
 É necessário aguardar o resultado do Grupo de Trabalho que está analisando as condições físicas do Centro de
Tecnologia quanto à segurança sanitária tanto de alunos, como de professores e funcionários;
 Condições de transporte para e dentro da Cidade Universitária;
 Condições de alimentação.
Prof. Paulo Fernando Ferreira Frutuoso e Melo
Coordenador – PEN
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