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Disciplinas on-line do PPG-CT - 2020 

 
Nessa época de isolamento físico/social imposto pela pandemia de COVID-19, será 

oferecida na modalidade à distância. 

As disciplinas serão voltadas em especial para dar suporte aos projetos em andamento. 

Assim sendo, docentes e alunos que desenvolvem projetos relacionados à disciplina em 

questão, terão prioridade em participação ativa (mas, não é excludente). Esta determinação 

é para facilitar logística e funcionalidade utilizada na plataforma (a ser definida pelo 

responsável pela disciplina).   

 A modalidade à distância será mais condensada, às 2ªf, às 15:30h, com duração em 

torno de 30 min (entre aula de 10 no máximo de 15 minutos e 10 a 15 minutos de 

discussão). 

As teses deverão ser discutidas semanalmente, em conjunto com os orientadores e 

coorientadores e alunos de IC, nos dias e horários selecionados pelo grupo.  

 

Regras para material de apresentação:  

1. Poderá utilizar câmera, computador ou celular com a resolução ajustada para HD ou 4K. 

Os formatos podem ser .mp4, .avi, .wmv, .mov ou .mkv. A gravação deve ser em wide 

(celular no sentido horizontal) expondo a cabeça e os ombros. A gravação poderá ser 

realizada por câmera, celular ou tela do computador (por exemplo, apresentação no 

Keynote ou PowerPoint). 

2. As apresentações deverão ser enviadas ao responsável da disciplina ou a quem ele 

determinar para operacionalizar as reuniões 

3. O link da plataforma para a reunião será enviado pelo responsável da disciplina ou a 

quem ele determinar. 

4. O acesso deve ser feito por computador através do navegador Google Chrome, com 

webcam e microfones ativos. Cada participante deverá se certificar de estar em um 

ambiente bem iluminado, silencioso e com acústica adequada, ruídos (ar condicionado, 

 

 
 
 



latidos, carros e outros) de fundo, comprometem a qualidade e consequentemente a 

concentração. 

5. Todos os participantes devem manter o seu microfone desligado e só ligá-lo quando for 

falar algo na sala. 

6. Preferencialmente, cada participante deverá utilizar fone de ouvido com microfone. 

7. Cada webinar terá a duração máxima de 40 minutos, os quais devem compreender a(s) 

aula(s) do(s) apresentadores(s), a moderação e as perguntas 

8. É vedado filmar, fotografar a integralidade ou parte dos webinars, por eventuais 

implicações jurídicas. 

9. Patentes não deverão ser apresentados nesta modalidade exceto na discussão com 

orientadores e alunos IC e que tenham assinado termo de confidencialidade. 

10. Palestras poderão ser disponibilizados no site do PPG CT, após aprovação dos 

palestrantes. 
 

 Ficamos a disposição para qualquer dúvida, 

 

Lydia Masako Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rua Botucatu, 740 – 2º andar – Vila Clementino – São Paulo / Brasil 
Tel: (55-11) 5576.4848 – voip 3054 

e-mail: sandra.dcir@gmail.com 


