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À Comunidade Acadêmica: no período de quarentena, em função da pandemia 
mundial decorrente do Coronavírus, informamos sobre o funcionamento da 
Pós-Graduação, considerando as resoluções superiores (BS/UFF, de 15 de 
março de 2020) e comunicado oficial da Direção da ESS, emitido ontem, no dia 
16 de março de 2020. 
 
1) Seleção PQI/UFF para a turma 2020 – a seleção está suspensa até que as 
atividades presenciais retornem à normalidade. 
  
2) Inscrições e matrículas (alunxs antigxs e turma nova) - serão realizadas on 
line. Entraremos em contato com todxs, orientando sobre os procedimentos.  
  
3) Prova de línguas (para a 2a seleção de Mestrado) -  a prova está suspensa, 
até que as atividades presenciais retornem à normalidade. 
  
4) Emissão de declarações e solicitação de diploma: podem ser solicitados on 
line. Enviaremos as orientações por e-mail.  
  
5) Relatório Sucupira: solicitamos axs que ainda não enviaram o formulário 
Sucupira (egressos, discentes ativos e docentes) que o façam até a próxima 
sexta-feira, dia 20/03/2020. A CAPES NÃO adiou os prazos e precisamos 
enviar o relatório de atividades do PPG impreterivelmente dentro do prazo. O 
Lattes também precisa ser atualizado.  
 
6) Orientações, qualificações e defesas: tais atividades podem ser realizadas 
on line. A CAPES NÃO prorrogou prazos de defesas. A turma 2018 tem o 
prazo de defesa até 31 de março e há ainda aqueles que são de turmas 
anteriores e estão com os prazos expirando. Como não teremos Colegiado 
pelo menos nos próximos 15 (quinze) dias, solicitamos que enviem 
informações para a Coordenação quanto às datas de defesas até o dia 20 de 
março de 2020. 
  
7) Disciplinas com início no dia 23 de março: suspensas, até que as atividades 
presenciais retornem à normalidade. 
 
8) Colegiados de Pós: suspensos, até que as atividades presenciais retornem à 
normalidade. 
 
9) Curso de Extensão “Desenvolvimento capitalista, formação social brasileira e 
Serviço Social”: suspenso, até que as atividades presenciais retornem à 



normalidade. Enviaremos e-mail para todxs, informando sobre a homologação 
das inscrições.  
  
10) Não haverá atendimento presencial ao público. Qualquer demanda deve 
ser enviada para psr.ess@id.uff.br cc para a coordenadora Larissa: 
larissadahmer@hotmail.com  
  
 

Niterói, 17 de março de 2020 

Atenciosamente, 
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