
Poder Executivo 
Ministério de Educação 

Universidade Federal do Amazonas 
Programa de Pós-graduação em Ciências do Ambiente e 

Sustentabilidade na Amazônia 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mestrado conceito 4 Homologado pelo CNE (Port. MEC 1077, de 31/08/2012, DOU 13/09/2012, seç. 1, p. 25 )  
 Doutorado 4 Homologado pelo CNE (Portaria 1325, de 21/9/2011, D.O.U 22/9/2011, seç. 1, p. 634 ) 

 

  

PPG/CASA, Av. Gen. Octávio Jordão Ramos, 3000 – Coroado – Campus Universitário/UFAM - Setor Sul Bloco “T” 
 Fone: (92) 3305-4069  CEP 69.077-000,  Manaus-Amazonas-Brasil  

 
PORTARIA Nº 10/2020 

 
 

 Considerando o que foi determinado pelos incisos III e IV da DECISÃO ad 
referendum – CONSUNI 01/2020, de 26/03/2020, do Reitor da UFAM, Prof. Dr. Sylvio 
Mário Puga Ferreira. 

Considerando as orientações para atividades de pós-graduação contidas no ofício 
circular nº 009/PROPESP/2020 da PROPESP/UFAM de 30 de março de 2020 destinado 
aos Dirigentes e Membros da Comunidade Acadêmica da UFAM, em que acata as 
orientações da CAPES sobre exames de qualificação e defesas de teses e dissertações 
e que determina: 

a. Seguindo recomendação da Portaria 36/2020/CAPES (DOU 
nº 55, 20.03.2020, Seção 1, p.79) estão suspensos pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar de 20/03/2020 as defesas de dissertação ou 
tese, na forma presencial. Quando admissível pelo Programa de Pós-
Graduação stricto sensu, nos termos da regulamentação do 
Ministério da Educação, as referidas defesas poderão ocorrer de 
forma remota; 

A coordenação do PPGCASA, em reunião por videoconferência acontecida em 31 de 
março de 2020, resolve dar ciência aos docentes, discente e TAE´s vinculados ao 
programa que: 

(1) As defesas de tese e dissertação e as aulas de qualificação de mestrado e 
doutorado poderão ser realizadas remotamente, observando-se estritamente as 
normas definidas no regimento interno do programa e os procedimentos 
administrativos e acadêmicos de praxe, adotados pela coordenação do programa, de 
modo adaptado, conforme as orientações estabelecidas nesta portaria. 

(2) O agendamento dessas atividades deverá ser solicitado por E-mail 
(ppgcasa@ufam.edu.br) pelo orientador principal à coordenação do programa, que 
deverá autorizar a atividade mediante portaria encaminhada pela secretaria do 
programa os interessados, como de costume. 

(3) O presidente da banca é o responsável por organizar e mediar a videoconferência 
que deve ser sempre pública e, preferencialmente, gravada, particularmente a 
leitura da ata, em comum acordo previamente estabelecido com a banca e o 
discente. A banca deverá interromper a transmissão pública durante a etapa de 
decisão quando se reúne privadamente, como de praxe. 

(4) A tecnologia de informação, aplicação ou aplicativo e endereço URL, quando for o 
caso, deverá ser informado  pelo orientador no agendamento, e seu E-mail deve 
constar na portaria na portaria e ser divulgado no site do programa para que o 
público tenha acesso à atividade. 
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(5) As assinaturas poderão ser substituídas por assinatura digital em cópias da ata de 
defesa e fichas de avaliação de qualificação, gravadas em PDF e encaminhadas por 
cada membro da banca para o E-mail do presidente da banca, com cópia para 
ppgcasasecretaria@ufam.edu.br. O presidente deverá reunir esses documentos em 
um único PDF que deverá encaminhar por E-mail para a secretaria do programa, para 
registros. 

 

 

Manaus, 31 de março de 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Neliton Marques da Silva 
Coordenador do PPGCASA 

 


