
AVISO SOBRE RETORNO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO PPGEM-CT 

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais (PPGEM-CT) informa 

que as atividades letivas do programa retornarão, em forma remota, através do denominado Regime Letivo 

Especial - RLE (cf. Instrução Normativa 06/2020 da PROPPG). 

- Todas as disciplinas ofertadas no quadrimestre 2020-1 terão continuidade no denominado RLE-1 do 

PPGEM-CT. 

- As atividades remotas a serem desenvolvidas compreendem atividades síncronas e assíncronas em 

relação ao horário estabelecido da disciplina. 

- Os professores das disciplinas ofertadas em 2020-1 realizaram enquete com os alunos sobre o retorno 

com atividades remotas, estando a maioria dos alunos em acordo. Os alunos que não responderam à 

enquete do professor terão a matrícula na disciplina cancelada, de forma a não prejudicar o coeficiente 

de rendimento. 

-  Não haverá nova oferta em 2020 das disciplinas que já estão ofertadas no quadrimestre 2020-1/RLE-1. 

- Após o termino do RLE-1 será ofertado um próximo período letivo, denominado RLE-2, também com as 

disciplinas desenvolvidas em forma remota. 

CALENDÁRIO RLE-1 (Regime Letivo Especial 1 / Continuação do quadrimestre letivo 2020-1) 

- Início do RLE-1:  06/07  

- Interrupção devido às férias dos docentes: 17/07 a 31/07 

- Data limite para trancamento/cancelamento de disciplinas: 31/07 

- Término do RLE-1:  04/09 

CALENDÁRIO RLE-2  

(Regime Letivo Especial 2:  novo período letivo com todas as disciplinas ofertadas à distância) 

- Início do RLE-2:  14/09 

- Término do RLE-2:  04/12  

Outras datas do RLE-2 (previsão): 

- Definição das disciplinas ofertadas:  até 07/08  

- Publicação das disciplinas no site: até 14/08 

- Requerimento de disciplinas pelos alunos: 26 a 28/08 (somente alunos regulares*) 

- Confirmação da matrícula pelos orientadores: de 31/08 a 01/09 

- Confirmação da matrícula pela coordenação: de 02 a 04/09 

* Devido a restrições operacionais impostas pela pandemia da CoViD-19, no RLE-2 não ocorrerá matrícula 

de alunos externos. 


