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Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO-CT
PROG. POS-GRAD. CIENCIA TECNOL.AMBIENTAL

 

EDITAL Nº 05/2020

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental (PPGCTA), no uso das
suas atribuições e em consonância com a Instrução Norma�va nº 06/2020, de 02 de junho de 2020 da
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPGG) torna público as disciplinas que serão ofertadas em
Regime Le�vo Especial (RLE) através de a�vidade remota:

CTA021 - Seminários I*

CTA041 - Defesa de Projetos em CTA

CTA047 - Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias*  

De acordo com o Art. 6° da Instrução Norma�va nº 06/2020, será ofertada aos discentes a possibilidade
de cancelamento da disciplina, sem quaisquer prejuízos no cálculo do coeficiente de rendimento
acadêmico dos discentes que assim o optarem. Adicionalmente, os discentes terão um prazo de até 30
(trinta) dias, transcorridos a par�r do reinício das a�vidades le�vas dentro do RLE para solicitar à
Coordenação do Curso o cancelamento de disciplinas (Art. 6°, § 2° da IN nº 06/2020). Dentro do prazo
disposto no § 2°, qualquer aluno poderá cancelar a quan�dade de matrículas em disciplinas que julgar
necessária, inclusive a totalidade dessas, não se aplicando o disposto no Art. 56, inciso III, do
Regulamento da Pós-Graduação Stricto Sensu da UTFPR (Art. 6°, § 3° da IN nº 06/2020). No caso de
totalidade de cancelamento de disciplinas, o aluno deverá ser matriculado pela Coordenação do PPG em
disciplina de elaboração de tese, dissertação ou outra similar (Art. 6°, § 4° da IN nº 06/2020).

 

*Disciplinas que não �veram 100% de adesão dos discentes mas foram autorizadas a serem ministradas
em Regime Le�vo Especial pelo colegiado do PPGCTA. O RLE terá início em 06/07/2020.

 

Curi�ba, 25 de junho de 2020

Documento assinado eletronicamente por CHARLES WINDSON ISIDORO HAMINIUK, COORDENADOR(A) DE
CURSO/PROGRAMA, em 25/06/2020, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1494858 e o código CRC
BD081346.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23064.019559/2019-82 SEI nº 1494858


