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Portaria 01/2020 – PPGOLD/UFPR 

Critérios para a oferta de disciplinas do PPGOLD  

em caráter Presencial ou Remoto 
 

 

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE 

ORGANIZAÇÕES, LIDERANÇA E DECISÃO, no uso das atribuições regimentais e 

nos termos das deliberações, define os critérios para a oferta de suas disciplinas, conforme 

elencados abaixo: 

 

Art. 1º – A partir da data da publicação desta portaria, fica estabelecida a possibilidade 

de oferta das disciplinas do PPGOLD nas modalidades “Presencial” ou “Remota”. 

§ 1º - Por modalidade “Presencial” entende-se aquela com atividades realizadas 

predominantemente em ambiente físico da Universidade Federal do Paraná, com 

encontros presenciais e horários pré-definidos. 

§ 2º - Por modalidade “Remota” entende-se aquela com atividades realizadas 

predominantemente em ambientes virtuais, com a utilização das ferramentas de 

Tecnologia da Informação, a critério do PPGOLD.  

Art. 2º – As disciplinas do PPGOLD serão ministradas preferencialmente na modalidade 

“Presencial”, cabendo ao docente responsável a escolha da oferta “Remota” somente em 

situações de excepcionalidade. 

 Art. 3º – Caso opte por ministrar a disciplina na modalidade “Remota”, o docente deverá 

submeter sua proposta à aprovação do Colegiado do PPGOLD.  

§ 1º - A submissão da proposta deve conter o plano de trabalho da disciplina e a 

justificativa para a escolha da modalidade “Remota”. 

Art. 4º – Caso a disciplina seja ofertada na modalidade “Remota”, a informação deve 

estar explícita aos alunos no ato da matrícula, acompanhada da descrição de todas as 

ferramentas necessárias para que o aluno acompanhe as atividades desenvolvidas.  
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Art. 5º – De acordo com o contexto e respeitada a decisão do Colegiado PPGOLD, é 

permitida a utilização da modalidade “Remota” em caráter integral ou parcial, desde que 

o plano de trabalho seja apresentado aos alunos no ato da matrícula. 

 

 

Curitiba, XX de maio de 2020. 


