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Portaria 003/2020 – PPGOLD/UFPR 

Regras Operacionais referentes à disciplina de Seminário II 

(GOLD 7033) 
 

 

POR DECISÃO DA PLENÁRIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES, LIDERANÇA E DECISÃO, no uso das atribuições 

regimentais e nos termos das deliberações, entra em vigor a portaria 003/2020, a qual 

define os critérios DAS REGRAS OPERACIONAIS REFRENTES À DISCIPLINA DE 

SEMINÁRIO II (GOLD7033) no âmbito do PPGOLD/UFPR, obedecidas as seguintes 

indicações: 

A ficha descritiva da disciplina estabelece que o discente deverá finalizar a 

disciplina em até 15 (quinze) meses após a data de seu ingresso como aluno regular no 

PPGOLD.  

Fica estabelecido que o discente só poderá ser matriculado na disciplina de 

Seminário II – GOLD 7033 no caso de ter sido aprovado em trimestres anteriores na 

disciplina Seminário I – GOLD 7034. 

Fica estabelecido, por esta Portaria, que todo aluno deve, obrigatoriamente e caso 

ainda não tenha sido aprovado na disciplina anteriormente, matricular-se na disciplina de 

Seminário II – GOLD 7033 no trimestre letivo cujo término está mais próximo do prazo 

acima estabelecido (trimestre limite) e o prazo de entrega de todas as obrigações 

relacionadas na ficha descritiva é o último dia letivo do trimestre limite em questão.  

Fica estabelecido que, caso o aluno não tenha sido aprovado na disciplina 

anteriormente e não faça sua matrícula no prazo estabelecido no parágrafo anterior, a 

secretaria irá matricular o discente, comunicando o discente e seu orientador acadêmico 

por e-mail cadastrado no SIGA do PPGOLD, de forma a garantir, em relação à gestão 

acadêmica e regras do PPGOLD, o cumprimento deste prazo. 
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O aluno não fica prejudicado caso opte por matricular-se nesta disciplina em 

trimestres anteriores ao estabelecido como trimestre limite, ficando sujeito a avaliação 

normal de disciplinas. 

Independentemente do trimestre matriculado, o discente será considerado aprovado 

quando seu orientador acadêmico aprovar, com nota igual ou superior a 70, os requisitos 

exigidos. Estes requisitos deverão ser entregues e apresentados até o prazo estipulado 

anteriormente, seguindo os critérios estabelecidos na ficha descritiva, em anexo a esta 

Portaria. 

O DISCENTE e/ou o DOCENTE deverá enviar por e-mail, para ppgold@ufpr.br, 

o material acadêmico produzido relativo aos requisitos exigidos. O DOCENTE deverá 

enviar por e-mail, para ppgold@ufpr.br, a nota e o conceito do discente, conforme 

resolução vigente de notas e conceitos do PPGOLD. O prazo para estes envios são os 

prazos normais de entregas de notas e conceitos vigentes no PPGOLD. O discente será 

considerado reprovado na disciplina em qualquer outra situação diferente da exposta.  

A responsabilidade de comunicar o cumprimento ou não dos critérios exigidos na 

disciplina Seminário II – GOLD 7033, informando a aprovação ou não do discente, é 

única e exclusivamente do orientador acadêmico ou da comissão de orientação (quando 

for o caso). 

Caso o discente tenha uma reprovação na disciplina no trimestre limite e não tenha 

outra reprovação qualquer no histórico escolar, obrigatoriamente, ele deverá matricular-

se na disciplina Seminário II – GOLD 7033 no trimestre subsequente. Em caso de não 

ocorrer o pedido de matrícula do discente neste caso, a secretaria irá realizar a matrícula 

por questões de cumprimentos de prazos (cujo término do trimestre será o mais próximo 

de 18 meses após o ingresso do discente como aluno regular no PPGOLD), comunicando 

o discente e seu orientador acadêmico por e-mail cadastrado no SIGA do PPGOLD. Neste 

caso, para este discente, o prazo da disciplina de Seminário III – GOLD 7032 fica 

prorrogado por um trimestre (de 18 (dezoito) para 21 (vinte e um) meses após a data de 

seu ingresso como aluno regular no PPGOLD). 
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Em caso de nova reprovação seguirão os procedimentos normais dados pelos 

regimentos da PRPPG e PPGOLD para este caso. 

Esta portaria entre em vigor imediatamente e revoga outras portarias anteriores 

relacionadas a disciplina de Seminário II (GOLD7033). 

 

 

Curitiba, 29 de dezembro de 2020. 

 

 

Cassius Tadeu Scarpin 

Coordenador pró-tempore PPGOLD/UFPR 


