
 
 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

 

A coordenação da Comissão Nacional de Pós-Graduação (CPG), em face dos 
desdobramentos da pandemia causada pelo COVID-19 (novo coronavírus), vem 
esclarecer o que se segue sobre o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física 
(MNPEF): 
 
1. A suspensão ou a manutenção das aulas e demais atividades acadêmicas deve 
ser objeto de deliberação de cada colegiado e de cada instituição de ensino superior 
(polo) do Programa de Pós-graduação. 
 
2. Qualquer que seja a decisão, solicitamos informá-la à SBF, pelo e-mail 
mnpef@sbfisica.org.br, até o próximo dia 23/3. 
 
3. Embora a CPG não tenha ingerência sobre a prerrogativa exclusiva de cada polo em 
decidir pela manutenção ou não do calendário letivo previamente estabelecido, 
cumpre-nos alertar de que o uso da modalidade EaD na pós-graduação stricto senso é 
objeto de regulação específica pela Capes e não está, até o momento, estabelecido e 
autorizado o seu emprego no MNPEF. 
 
4. Isso não afronta, entretanto, a possibilidade de utilização de recursos tecnológicos 
eventualmente apropriados para a manutenção de ao menos parte das atividades 
acadêmicas, devendo-se observar, por óbvio, a absoluta prioridade no apoio à 
contenção dos efeitos da pandemia.  A referida manutenção de parte das atividades 
pode envolver, por exemplo, a continuidade de orientações e o desenvolvimento dos 
produtos educacionais. 
 
5. Quanto as defesas, aquelas que já foram agendadas devem ser mantidas na medida do 

possível, havendo respaldo institucional, considerando a possibilidade de utilização dos 

recursos de encontros virtuais do tipo Skype, Hangouts... contudo, a formação da banca deve 

ser mantida regulamente com a presença do orientador, de um membro externo e um membro 

interno, com o devido registro em atas ou relatórios.  

6. Qualquer atualização deste posicionamento ou eventual manifestação da Capes será 

prontamente reportada aos coordenadores dos polos. 

7. Permanecemos à disposição para outros esclarecimentos e desejamos que os 
encaminhamentos aqui sugeridos se somem aos muitos outros esforços em curso para 
a mitigação desse drástico problema de saúde pública que enfrentamos. 
 



São Paulo-SP, 18 de março de 2020. 
 
 

Coordenação Nacional de Pós-Graduação (CPG) 
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF) 

 


