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Memorando Circular Nº 001/2021                  Santa Maria, 20 de agosto de 2021 
 
 
Assunto: Agendamento e Divulgação de Bancas Virtuais 
 
Do: Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais 
Aos: Docentes e Discentes do Programa de Pós-Graduação em Relações 
Internacionais 
 

Em virtude da demanda iminente de organização, divulgação e realização de 

exames de qualificação e defesas de dissertação no âmbito do PPGRI em 

formato remoto, recomenda-se aos docentes do Programa o cumprimento do 

seguinte protocolo de gestão das bancas virtuais: 

 

1. Após o trâmite regular de solicitação de exame de qualificação (via formulário) 

ou defesa de mestrado (via sistema) o agendamento da videoconferência no 

Google Meet será realizado pela Secretaria do PPGRI. 

2. A Secretaria do PPGRI criará o evento do Google Meet no Google Agenda do 

programa (conta ppgri@ufsm.br), incluindo o link da videoconferência, e 

transferirá a propriedade do evento para o professor orientador, presidente da 

banca. O professor orientador receberá e-mail em sua caixa postal, intitulado 

“Transferir evento:…” e deverá clicar no link para aceite. 

    a. A criação do evento pela Secretaria do PPGRI tem o intuito de centralizar 

informações sobre data, horário e link de acesso da defesa pública para que se 

produza e divulgue material de comunicação. 

    b. A transferência da propriedade do evento para o presidente da banca 

procura viabilizar que o próprio presidente da comissão examinadora tenha 

permissão para iniciar, moderar e gravar a videoconferência. 

3. Por padrão, a videoconferência será criada com opções de acesso restrito à 

sala virtual. Recomenda-se que tais configurações sejam mantidas para evitar 

casos de abuso/invasão. Alterações podem ser realizadas nas opções de 

configurações da reunião no Google Agenda ou Google Meet. 
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4. Recomenda-se que a reunião seja gravada pelo presidente da banca e que o 

link da gravação seja, posteriormente, compartilhado com o e-mail 

[ppgri@ufsm.br] para fins de registro. A reunião só poderá ser gravada caso o e-

mail do professor presidente da banca seja institucional (@ufsm.br). 

5. O professor presidente da banca ficará responsável pela abertura, moderação 

e encerramento da videoconferência. 

6. No caso de necessidade de realização de reunião privada entre os membros 

da banca para deliberação sobre a avaliação, ficará a cargo do presidente da 

banca a organização desse processo.  

    a. Sugere-se que o presidente da banca crie reunião rápida no próprio site 

[https://meet.google.com] (ícone “Nova Reunião”, opção “Criar uma reunião para 

depois”) e compartilhe o link entre os demais membros da banca. Quando 

estiverem na sala privada, os membros da banca devem atentar para manter 

vídeo e áudio desligados na sala de reuniões original, onde ocorre a defesa 

pública. Opção mais segura é sair da reunião original e, após finalizada a reunião 

privada, ingressar novamente na sala de defesa para divulgação da avaliação e 

procedimentos finais.  

 

Atenciosamente, 

  
Igor Castellano da Silva 
Coordenador do PPGRI 
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