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R E S O L U Ç Ã O  Nº. 075/2020-PCM 
 

Aprova início das aulas de forma remota 
para o ano letivo 2020. 
 
 

 Considerando o Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação da UEM; 
 considerando o Regulamento Geral do Programa de Pós-Graduação em Educação para a 
Ciência e a Matemática;  

 considerando o Decreto n.º 4.230 de 16 de março de 2020, do Governo do Estado do Paraná, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus - COVID-19; 

 considerando o Decreto n.º 4.258 de 17 de março de 2020, do Governo do Estado do Paraná, 
que trata das aulas em escolas estaduais públicas e privadas, inclusive nas entidades conveniadas com 
o Estado do Paraná, e em universidades públicas ficando suspensas a partir de 20 de março de 2020; 

 considerando a Portaria do MEC º544, de 16/06/2020, que dispõe sobre a substituição das 
aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo 
coronavírus - Covid-19, 

 considerando a Portaria n.º 122/2020-GRE, que suspendeu, a partir de 19 de março de 2020, 
por prazo indeterminado, as atividades administrativas e acadêmicas presenciais e instituiu o regime 
de teletrabalho;  

 considerando as deliberações do Conselho Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em 
Educação para a Ciência e a Matemática em reunião convocada pelo Edital de Reunião nº 005/2020-
PCM, ocorrida no dia 25/06/2020; 
 
 

 O CONSELHO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PARA A 
CIÊNCIA E A MATEMÁTICA APROVOU, E EU, PROF. DR. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MAGALHÃES 
JÚNIOR, COORDENADOR, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 
 
 

 Art. 1º – Aprovar o início das aulas do PCM, do 1º Semestre de 2020, a partir de 13/07/2020, 

de forma remota, com utilização de tecnologias de comunicação à distância, enquanto durarem as 

restrições de atividades presenciais. 

 Art. 2º – O aluno que ficar impedido de cursar alguma das disciplinas, obrigatória ou não, neste 

semestre, excepcionalmente, poderá solicitar, mediante requerimento justificado, o seu 

cancelamento e a autorização para cursá-la em 2021.  

 Art. 3º –  Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
DÊ-SE CIÊNCIA. 
CUMPRA-SE.   
 

 Maringá, 25 de Junho de 2020. 

 
 

Prof. Dr. Carlos Alberto de Oliveira Magalhães Júnior 
COORDENADOR DO PCM 


