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UNIFESP – CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICAS 

SOCIAIS - PPGSSPS 

Nota ao corpo discente, docente e técnico do Programa 

 

Caras e caros docentes, estudantes e técnicos 

Saudações! 

 

 Esperamos que todas/os estejam bem e se cuidando, pois o quadro 

neste momento exige cuidados redobrados em função da pandemia do Covid-

19.  A Organização Mundial de Saúde/OMS orienta que as pessoas fiquem em 

casa, tenham bastante atenção e cuidados redobrados com a higiene e não 

exposição a riscos. Ficar em casa é uma orientação importante àquelas/es que 

não atuam em funções consideradas essenciais. 

 Os impactos desta pandemia ainda são imensuráveis e nos preocupa 

essa situação na realidade brasileira, marcada pela brutal desigualdade social. 

Várias análises apontam para os riscos que a maioria da população está 

exposta, bem como a impossibilidade do isolamento social face às condições 

de moradia nas periferias das cidades. É triste e difícil pensar nestes impactos 

na vida de trabalhadoras e trabalhadores deste país! 

          No campo da pós-graduação e da graduação, algumas medidas que 

veem sendo tomadas agravam o contexto do ensino superior no país e, outras, 

orientam os Programas nestes tempos tão incertos e de violações. Destacamos 

as Portarias da CAPES: nº 34 que reduz o limite de bolsas para as/os 

estudantes da pós-graduação; nº 36 que suspende as atividades acadêmicas 

na forma presencial por 60 dias (com algumas exceções) e a nº 37, que altera 

o prazo final de entrega do relatório Coleta Capes ano 2019 para o dia 23 de 

abril deste ano.  

No que se refere à Portaria nº 34, várias foram as manifestações 

contrárias emitidas por entidades nacionais, como a Associação Nacional de 

Diretores de Universidades Federais - ANDIFES, de Pró-Reitores de Pós-

Graduação, da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 

– ABEPSS, dentre outras associações acadêmico-cientificas, politizando o 

debate com manifestações a favor das ciências humanas e sociais. Este 
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posicionamento possibilitou que o Ministério Público Federal encaminhasse ao 

presidente da CAPES a recomendação de revogação ou suspensão da 

respectiva Portaria.  

No contexto do PPGSSPS, este cenário exigiu medidas que, mesmo à 

distância, possibilitam alinhamentos, posições e encaminhamentos. De 

imediato, seguimos as diretrizes de Pró-Reitores de pós-graduação, 

respaldadas na OMS, de “suspensão, desde 16/03/20, por tempo 

indeterminado (avaliando a necessidade a cada momento) das aulas e eventos 

científicos, reuniões ou seminários de forma presencial”, publicada em 17 e 26 

de março de 2020.  

Com o agravamento do cenário e com novas diretrizes que afetam a 

todas/os consideramos importante retomar nossos contatos para alinhar 

posições, informar encaminhamentos e indicar possibilidades e, para isto, é 

fundamental nossa participação!  

Com base nas diretrizes e determinações da Pró-reitoria de Pós-

Graduação e experiências de outras Pró-reitorias da Unifesp, dentre os 

encaminhamentos, temos: 

- Suspensão do calendário acadêmico enquanto perdurar o 

isolamento social pela Pandemia da Covid-19; 

- Reformulação do calendário acadêmico do Programa quando do 

retorno das atividades; 

- Manutenção das orientações de dissertações por meio virtual, 

bem como estabelecimento de vínculos por meio de telefonemas, 

watsapp ou e-mail; 

- Manutenção, na medida do possível, da realização dos 

encontros virtuais dos grupos/núcleos de estudos e pesquisas 

para promover a reflexão e o debate, além do vínculo no 

momento do isolamento social; 

- Manutenção do trabalho de pesquisa (desde que não implique 

em promover ações presenciais) e redação das dissertações e 

exames de qualificações; 

- Criação de possibilidades, por meios virtuais, para realização de 

encontros para trocas e debates, dicas de leituras e culturais.  
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Esclarecemos que a coordenação e secretaria do PPGSSPS, em home 

office, continuam atendendo docentes, discentes e realizando orientações e 

encaminhamentos administrativos nos devidos prazos. 

Em tempos de trabalho remoto, por meio de home office, somos 

chamadas/os a importantes providências e solicitamos atenção para estas 

solicitações e respectivos prazos. Em termos de encaminhamentos e 

providências quanto aos documentos relativos à Coleta Capes, solicitamos:  

 - Em relação ao Relatório Coleta Capes (Sucupira) de 2017 e 

2018: que as/os docentes encaminhem suas produções técnicas (informações 

e comprovantes) de 2017 e 2018, impreterivelmente até 20/04/2020; 

 - Em relação ao Relatório Coleta Capes 2020: pedimos que 

todas/os - docentes e mestrandas/os - mantenham o currículo Lattes 

atualizado. Ao publicarem seus trabalhos em livro/capítulo de livro, solicitamos 

que encaminhem o material em formato pdf. A secretaria irá inserir os dados à 

medida que recebamos as informações, evitando sobrecarga e tensão ao final 

do ano. 

Dentre ações necessárias, aprovadas em nosso planejamento, tem-se a 

constituição de um pequeno grupo (que poderia ser de 3 pessoas - docente, 

mestranda/o e técnico/a) para planejar a estratégia de acompanhamento 

destes egressos. Importante no contexto da avaliação do Programa conhecer 

suas trajetórias. Convidamos aquelas/es que queiram compor que se 

apresentem! 

Por fim, que possamos, nestes tempos que nos exigem força e 

esperanças (do verbo esperançar!) em dias melhores para a humanidade, nos 

fortalecer para os enfrentamentos tão necessários no sentido da defesa da vida 

e de projetos vinculados a uma outra sociabilidade, na direção da emancipação 

humana.  

 

Coordenação do PPGSSPS 

 


