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Neste primeiro número do Hebdomadário, apresentaremos alguns dados relativos ao 
ano de 2015 e mudanças que ocorreram. O número de alunos que concluíram mestrado foi de 
21, os que concluíram doutorado e doutorado direto somaram 38 e o número de alunos que 
se matricularam (mestrado ou doutorado) foi de 50. 

Devido restrições orçamentárias da CAPES, a verba destinada ao Programa de Pós-
Graduação em Clínica Médica (PPG-CM) foi reduzida para 25% do valor do ano anterior. Além 
disso, houve um atraso no repasse desse montante. Esse fato interferiu na rotina do programa, 
dos orientadores e dos alunos. As bolsas não sofreram redução numérica ou de valor. As 
defesas foram a parte mais prejudicada, pois convidar professores de outras cidades o que era 
rotina em nossas bancas tornou-se inviável pela falta de recursos para transporte e estadia. 

A solução proposta e adotada por um crescente número de orientadores e alunos foi a 
videoconferência durante a defesa da dissertação ou tese. Em 2015, no segundo semestre, o 
número de defesas com algum membro da banca à distância foi de 09. Para comparação, em 
todo o ano de 2014, esse número foi de 03. Essa forma de banca deverá se tornar mais comum 
e não se prevê um retorno à banca totalmente presencial no ano de 2016. 

Para facilitar a vida dos orientadores e alunos, os funcionários do PPG-CM, Emerson e 
Airton, buscaram informações, realizaram mudanças na Sala de Aula do programa, 
organizaram agendas, acompanharam discussões sobre o assunto e hoje podem auxiliar a 
todos no preparo e execução da defesa de mestrado e doutorado com membros à distância. 

Como informações que interessam a todos, listamos a seguir os locais sugeridos para 
defesas que tenham membros da banca à distância: 

LOCAIS PARA REALIZAÇÃO DA DEFESA 

1- Sala de aula da Pós-Graduação em Clínica Médica, Anexo A - térreo.  Agendar pelo 
telefone 3315-3185 (Possui videoconferência). 

2- Anfiteatro da Seção de Pós-Graduação da FMRP, Rua Pedreira de Freitas - Casa 2. 
Agendar pelo telefone 3315-3378. 

3- Hemocentro, os anfiteatros Vermelho, Verde, Azul e Amarelo. Agendar pelo telefone 
2101-9300 (Possui videoconferência). 

4- Anfiteatro do CEAPS - Telefone: 3602272; Kennedy: 36022725 (Possui 
videoconferência). 

5- Seção de Informática da FMRP (somente por videoconferência). Agendar com Sidnei, 
telefone 3315-0677. 

6- CAEP – Casa 8, Rua das Paineiras. Agendar com Márcia 33153195 (Possui 
videoconferência). 

7- Sala de Aula da Seção de Radiologia - HCRP, 2º andar. Agendar com Luciana, 
secretária. 

8- Sala 640, Departamento de Clínica Médica. Agendar com Mirian 36022448 (Não possui 
videoconferência, tem internet e Skype). 
 



A opção número 1, Sala de Aula do PPG-CM, terá as defesas como prioridade de uso e, 
em segundo lugar, as disciplinas de PG.  

As recomendações que faremos para defesas à distância são: 

1- Ligar nos locais para fazer o agendamento com antecedência. 
2- Verificar com o docente externo, técnico de informática, ou responsável, se eles 

possuem equipamento e/ou programa compatível com o local onde será realizada a 
defesa. Exemplo, se a defesa for na sala de aula da PG Clínica Médica, e for utilizar o 
Skype, o docente à distância também deverá ter o Skype instalado em seu 
computador. 

3- Fazer um teste próximo à data defesa 

 

Além da opção de ter um membro da banca à distância, orientadores e alunos 
adotaram soluções como empregar verbas da Divisão, verbas pessoais do aluno ou orientador, 
verbas de projetos de pesquisa ou recorrer aos suplentes assumindo a inviabilidade da viagem 
do membro titular da banca. 

A própria constituição da banca examinadora, atualmente, deve considerar essa 
limitação. A Comissão ao aprovar bancas sugeridas já dirige atenção a esse quesito buscando 
suplentes que sejam do nosso campus ou de instituições da nossa cidade para garantir a 
defesa mesmo nos casos que a vinda do professor titular seja inviável. 
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