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1. Ações administrativas
 Mantidas em teletrabalho
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• indicação de bolsistas da Capes
• prorrogação de prazos no Janus
• editais
• convênios Minter/Dinter/Dupla Titulação
• reuniões das câmaras
• homologação na plataforma Sucupira
2. Defesa Qualificações/Mestrado/Doutorado
 Adiadas ou
 Realizadas 100% on line (Q-308/M e D – 325)
• Google meet (aberta para externos)
• CCP ou CPG fazem um breve relato da participação não
presencial e assinam a ata de defesa
3. Prazos
 Março a Junho prorrogados até 6 meses dependendo de pedido
 Prazos posteriores serão avaliados no inicio de Maio para não
sobrecarregar os servidores

4. Disciplinas
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 Até o momento 931 credenciadas para forma não presencial
 http://www.prpg.usp.br/index.php/pt-br/noticias/6398disciplinas-de-pos-graduacao-que-estao-oferecidas-namodalidade-ead
5. Atividades de Pesquisa
 Não presenciais
 Presenciais essenciais – relacionadas ao Covid – 19 e outras

6. Bolsas Capes
 Foram destinadas novas bolsas para a USP de M e D, além das
213 bolsas já acrescentadas no início de março.
 Portaria 34 – 213, Correção da Portaria 34 Proex – 68 e DS 145,
1ª Portaria Covid – 137 e 2ª Portaria Covid 23
 Total 586 bolsas acrescidas para a USP em relação a fevereiro
de 2020, com distorções internas

7. Edital Capes (custeio e bolsas)

8. Outras ações
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 Edital UNIVESP para supervisão de alunos com bolsas.
 Lançamento de Aplicativo para alunos acompanharem suas
atividades (ficha do aluno) e receber informações – esta semana.
 Finalização do módulo Janus para depósito digital de teses e
dissertações.
 Disciplina PRPG “Docência no Ensino Superior. Uma primeira
Aproximação I”.
 Relançamento dos Editais PrInt. Alunos (out/20 a mar/21)
Pesquisadores (jan21 a mar 21)
 Reuniões não presenciais com Coordenadores de Áreas Capes com
CCPs e orientadores USP.
 Obtenção de dados de egressos – Alumini
 Início do Planejamento estratégico da PG - Cátedra

9. Kit para acesso à internet
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 Alunos CRUSP
 Moradores e usuários do refeitório - 62
 Usuários do refeitório – 18
 Moradores do Crusp não usuários do refeitório – 51
 Total – 131 (121 distribuídos e 10 a serem distribuídos) –
100% da demanda apresentada
 Alunos de PG todos os Campi e situações – cursando
disciplinas
 Planilha digital on line – 202 – 2ª remessa
 Total Geral – 333 kits de internet

Muito obrigado a todos
Servidores da PRPG,CPGs e CCPs
Coordenadores de programas
Presidentes de CPGs
Orientadores
Alunos

STI, SAS e SPPU

