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ORDEM DE SERVIÇO Nº 2020.0291039 - PROGRAD

ATIVIDADES PRÁTICAS E EXPERIMENTAIS NÃO-PRESENCIAIS
 
 

O PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, considerando a Deliberação CEE-PR n. 03/2020, e considerando,
ainda, os princípios estatutários e regimentais da Universidade Estadual de
Ponta Grossa,
 

RESOLVE:
 

1) Em atenção à Deliberação CEE-PR n. 03/2020, fica autorizada a realização de
atividades práticas e práticas experimentais em formato remoto e não
presenciais nas disciplinas e aulas práticas dos cursos de graduação da
Universidade Estadual de Ponta Grossa, nos termos desta Ordem de Serviço.
 
2) As atividades práticas e/ou experimentais de cada curso que poderão ser
realizadas de forma não presencial (formato remoto) serão definidas pelo
docente com anuência do colegiado de curso, buscando atentar-se para a
garantia dos objetivos e direitos de aprendizagem previstos no Projeto
Pedagógico de Curso e nas Diretrizes Curriculares Nacionais.
 
3) As atividades práticas e/ou experimentais  que obrigatoriamente tiverem
que ser cumpridas de forma presencial ficarão suspensas até que haja ato
normativo, regulamentando-as.
 
4) O início das atividades práticas não presenciais será determinado pelo
respectivo colegiado de curso, respeitada a data de entrada em vigor da
deliberação CEE-PR n. 03/2020.
 
5) Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
 
 

Publique-se, divulgue-se e arquive-se
ASSINADO NO ORIGINAL

Prof. Dr. Carlos Willians Jaques Morais
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Pró-Reitor de Graduação
Em 25 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Willians Jaques
Morais, Pró-reitor de Graduação, em 25/08/2020, às 15:02, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.uepg.br/autenticidade informando o código verificador
0291039 e o código CRC 666EA297.
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