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É um período aberto pela universidade, enquanto não se pode
fazer atividades presenciais por conta da pandemia, e que
permite aos estudantes fazer adiantamento de disciplinas por
via remota. É similar a algo que já ocorre em alguns cursos,
quando algumas disciplinas são abertas durante as férias para
adiantamento, ou no caso de grande número de reprovações
em uma disciplina com pré-requisitos, o chamado “período de
férias”.
As matrículas do primeiro semestre de 2020 estão mantidas e
é garantido o direito dos estudantes a terem estas disciplinas
disponíveis quando o calendário acadêmico for retomado,
independente da participação ou não no período especial.

● O QUE É O PERÍODO ESPECIAL?



Oficialmente o período especial começa no dia 29/06 e vai até o dia 05/09,
podendo ser prorrogado dependendo da situação da pandemia. Estas datas
incluem o período de preparação burocrática e as atividades de ensino
propriamente ditas devem começar a partir do dia 13/07. Haverá três ciclos de
preparação de atividades conforme a tabela a seguir:

● QUANDO OCORRERÁ O PERÍODO
ESPECIAL?

CICLOS
ETAPAS

Oferta de 
disciplinas

Solicitação de 
matrículas

Processamento de 
matrículas

Início das 
atividades

1 29/06 a 03/07 04 a 08/07 09 a 10/07 13 a 24/07
2 13 a 17/07 18 a 22/07 23 a 24/07 27/07 a 07/08
3 27 a 31/07 01 a 05/08 06 a 07/8 10 a 14/08



Caso o período especial acabe antes da conclusão de alguma
disciplina, as atividades desta disciplina têm que ser
concluídas mesmo no período normal. No caso de haver
coincidência entre atividades síncronas do período especial e
atividades presenciais após a retomada do calendário, as
atividades presenciais têm preferência e as atividades do
período especial devem ser adaptadas.
Atividades síncronas são aquelas que acontecem com a
reunião, de maneira remota, dos estudantes e docente com
data e hora pré-marcada. Atividades assíncronas são aquelas
que não dependem deste encontro.



É o colegiado quem define quais disciplinas serão ofertadas no período especial, podendo ofertar
qualquer disciplina que exista no Plano Pedagógico do Curso (PPC). No caso de Ciências Sociais, as
disciplinas que serão ofertadas ainda não foram definidas e há espaço para negociação neste
aspecto.

Sobre o número de disciplinas o limite de carga horária (ch) é de 180h nos cursos de 15 semanas,
caso de Ciências Sociais. De maneira geral, pode-se dizer que isso significa que os estudantes de
nosso curso poderão fazer até três disciplinas pois a maioria das disciplinas tem ch de 60h. Porém, é
importante prestar atenção que há algumas disciplinas com 90h e isso pode afetar o número de
disciplinas a serem cursadas. Disciplinas de estágio e TCC não entram nesta contabilização - podem
ser feitas as 180h mais estágio e TCC.

Dois pontos importantes devem ser ressaltados aqui. O primeiro é que o estudante não poderá se
matricular em duas disciplinas que têm atividades síncronas que estão planejadas para ocorrer no
mesmo momento e o segundo é que cada disciplina tem um limite de 4h diárias para a realização de
suas atividades.

● QUAIS E QUANTAS DISCIPLINAS PODEREI
FAZER NO PERÍODO ESPECIAL?



Não. O professor tem a liberdade para escolher qual plataforma preferir para a realização
das atividades na disciplina que ofertar.

O controle de frequência não deverá ser feito pela presença em atividades síncronas, mas
sim pela realização de exercícios e tarefas assíncronas. O professor deve levar em
consideração que o estudante pode não comparecer a uma atividade síncrona por
problemas técnicos e por isso deve deixar tal atividade disponível para quem não puder
acompanhar na hora. As avaliações serão feitas a critério do professor, conforme o plano de
ensino que ele apresentar no início do curso.

● SERÁ USADA ALGUMA PLATAFORMA ESPECÍFICA?

● COMO SERÃO FEITOS O CONTROLE DE FREQUÊNCIA E
AS AVALIAÇÕES?



O/a docente responsável pela disciplina deverá indicar referências bibliográficas que
estejam disponíveis de modo remoto na internet. O Sistema de Bibliotecas da UFPR
colocará à disposição dos/as docentes um serviço de orientação para o acesso a bases
de dados digitais autorizadas para a UFPR e outros acervos digitais de domínio público.

O estudante tem garantido o direito, a qualquer momento e sem necessidade de
justificativa, de pedir o cancelamento de sua matrícula em qualquer disciplina do período
especial. Da mesma maneira, caso ocorra alguma mudança na situação do professor, a
disciplina pode ser cancelada por iniciativa dele.

● COMO CONSEGUIREI A BIBLIOGRAFIA SE AS BIBLIOTECAS
ESTÃO FECHADAS?

● INICIEI AS ATIVIDADES REMOTAS, MAS MINHA SITUAÇÃO
MUDOU E NÃO POSSO CONTINUAR - E AGORA?



Com a retomada do calendário acadêmico, será novamente aberto
período para ajuste de matrículas do primeiro semestre, no qual você
poderá cancelar a matrícula da disciplina que você cumpriu no
período especial.

● FIZ NO PERÍODO ESPECIAL UMA DISCIPLINA QUE ESTAVA
MATRICULADO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 E O CALENDÁRIO
ACADÊMICO FOI RETOMADO, E AGORA?
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