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Boletim de Serviço Eletrônico em 19/05/2020

PORTARIA Nº 105, DE 19 DE MAIO DE 2020
O Diretor Geral do Campus Assis Chateaubriand do Ins tuto Federal do Paraná, no uso da
competência que lhe confere a Portaria/Reitor nº 1675 de 10 de dezembro de 2019, publicada no Diário
Oﬁcial da União no dia 11 de dezembro de 2019, seção 02, página 26,
CONSIDERANDO a Resolução IFPR nº 8, de 29 de abril de 2020, que prorroga, até 31 de
maio de 2020, a suspensão do calendário acadêmico no IFPR;
CONSIDERANDO a Resolução IFPR nº 10, de 11 de maio de 2020, que autoriza, em caráter
excepcional, o desenvolvimento de a vidades pedagógicas não presenciais no cursos presenciais do IFPR
durante o período de suspensão do calendário acadêmico como medida de prevenção e enfrentamento à
disseminação da Covid-19;
CONSIDERANDO a Portaria nº 15 de maio de 2020, que norma za os procedimentos
internos para a proposição e desenvolvimento de a vidades pedagógicas não presenciais nos cursos
técnicos de nível médio e cursos de graduação do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Paraná (IFPR)
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 23411.006403/2020-88, cujo
documento 0767706, de 18 de maio de 2020, refere-se à Ata de reunião com o CGPC do campus na qual
esse colegiado opta pela oferta de A vidades Pedagógicas Não Presenciais no campus;
Considerando as orientações con das neste Processo (SEI 23411.006661/2020-64);
Resolve:
Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a realização de a vidades pedagógicas não
presenciais durante o período de suspensão do calendário acadêmico como medida de prevenção e
enfrentamento à disseminação da Covid-19 nos cursos presenciais do IFPR Campus Assis Chateaubriand.
Art. 2º Seguindo as orientações do Art. 6º da Resolução IFPR nº 10, de 11 de maio de 2020,
e consulta aos colegiados, a plataforma u lizada pelo Campus Assis Chateaubriand será o Google
Classroom.
Art. 3º Esta portaria entre em vigor a par r da data de publicação

Documento assinado eletronicamente por VICENTE ESTEVAM SANDESKI, DIRETOR(a), em
19/05/2020, às 10:49, 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.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0767958 e
o código CRC F0426473.
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