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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

  UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

UTFPR - CAMPUS CURITIBA 
DIRETORIA-GERAL - CAMPUS CURITIBA 

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - CAMPUS CURITIBA 
PROG. POS-GRAD. PLAN. GOV. PUBLICA - CT

RESOLUÇÃO PPGPGP-CT/UTFPR Nº 2

  
A resolução tem por obje�vo alterar a redação do Art. 40 do
regulamento do Programa de pós-graduação em Planejamento e
Governança Publica que trata de Seminários de Boas Prá�cas.

O COLEGIADO DO PROG. POS-GRAD. PLAN. GOV. PUBLICA - CT do Câmpus Curi�ba da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ, no uso das atribuições reuniu-se em 04/10/2021.

CONSIDERANDO a solicitação  alteração do termo "turmas subsequentes" dos seminários de boas prá�cas no art. 40 do
regulamento aprovado pela COPPG em 24 de outubro de 2017, publicado em 7 de março de 2019 e aprovado no colegiado pela resolução 01/2019;

 

RESOLVE:

Aprovar a alteração do  Art. 40 do regulamento do Programa de pós-graduação em Planejamento e Governança pública no item II, :

Onde se lê “5 créditos em Seminários de Boas Práticas em Planejamento e Governança Pública, sendo 2 pela organização de um evento e 3 por participação
em 3 edições de turmas subsequentes;

Para: “5 créditos em em Seminários de Boas Práticas em Planejamento e Governança Pública, sendo 2 pela organização de um evento e 3 por participação
em 3 edições ”;

 

 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) HILDA ALBERTON DE CARVALHO, COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA, em (at)
07/12/2021, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto
nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site (The authen�city of this document can be checked on the website) h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verifica�on code) 2445494 e o código CRC (and the CRC code) 010D9C1F.
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