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ATA DA 134ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 2 

CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA DO 3 

SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA DA 4 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 5 

REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2020. 6 

Ao décimo sétimo dia do mês de abril de dois mil e vinte, às 14:00h, em 7 

videoconferência pelo aplicativo Teams, da plataforma Office 365 adotada pela UFPR, 8 

conforme orientações de trabalho remoto definidos pela Portaria  Nº754/REITORIA, de 19 de 9 

março de 2019, em função da pandemia da COVID-19, reuniu-se remotamente o Colegiado 10 

do Curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, sob a presidência da Professora 11 

Érica Santos Matos Baluta, Coordenadora do Curso, com a presença dos professores Alex 12 

Soria Medina, Daniele Regina Pontes, Cláudia Pereira Krueger, Hideo Araki, Jorge A. 13 

Centeno, Luciene Stamato Delazari, Luis Augusto K. Veiga, Maria Aparecida Z. Zanetti, Maria 14 

Cecília B. Brandalize, Paulo Sérgio de Oliveira Junior, Regiane Dalazoana, Silvana P. 15 

Camboim e Wander da Cruz do Departamento de Geomática; o professor Mauro Gomes 16 

Robard do Departamento de Física; a professora Adriana Ahrendt Talamini do Departamento 17 

de Geologia; as professoras Zuleica Faria de Medeiros e Andrea Faria Andrade do 18 

Departamento de Expressão Gráfica; a professora Stela Adami Vayego do Departamento de 19 

Estatística; o professor Luciano Silva do Departamento de Informática; o professor Rodrigo 20 

Ristow Montes, do Departamento de Matemática; a professora Regina Tiemi Kishi do 21 

Departamento de Hidráulica e Saneamento; a professora Anelise Schmitz do Departamento 22 

de Transportes; os representantes discentes Cláudio Junior Potulski, Maria Vitória Pagno, 23 

Giovane Santos Siqueira, Marina L. K. do Amaral e Thiago Kerr Padilha. Justificou ausência 24 

o professor Wilson Alcântara Soares do Departamento de Física. 1. Pauta única: Discussão 25 

sobre a minuta de Resolução de Período Especial devido a pandemia da COVID-19. A 26 

presidente apresenta a minuta de resolução de período especial devido a pandemia da 27 

COVID-19 que está em discussão para ser adotada nas disciplinas ofertadas no primeiro 28 

semestre letivo de 2020, cujo calendário acadêmico encontra-se suspenso na presente data 29 

e, que a PROGRAD solicitou a indicação de recomendações, dúvidas e observações sobre a 30 

minuta. Após ampla discussão entre os presentes, os seguintes aspectos foram elencados 31 

quanto à minuta de resolução analisada: .................................................................................  32 

RECOMENDAÇÕES:  .............................................................................................................  33 

(a) A resolução deve ser objetiva e explicitar, para adoção da disciplina no período especial, 34 

como será documentada a concordância dos alunos e qual será a comprovação necessária, 35 

ou seja, qual ou que tipo de documento deve ser anexado ao processo SEI que valide este 36 

aspecto citado na minuta. ........................................................................................................  37 

(b) Recomenda-se a necessidade de padronização por parte da UFPR das atividades 38 

remotas, seja por metodologias, ferramentas a serem utilizadas, carga horária semanal, 39 

formas e horários de encontros com alunos, como realizar o registro das atividades, e como 40 

serão as formas de avaliação aceitas. Faltam diretrizes mais específicas a serem adotadas 41 

por parte dos professores. .......................................................................................................  42 

DÚVIDAS:  ...............................................................................................................................  43 

(c) Para que uma disciplina em período especial, é preciso adesão dos 100% dos alunos 44 

matriculados, senão qual é a parcela aceitável (exemplo 75%, 80%)? Como será a disciplina 45 

para os que não conseguirem acompanhar as atividades remotas no período especial?  46 

(d) O que acontecerá com as disciplinas caso o período especial se estenda além das seis 47 

semanas indicadas? Haverá prorrogação das atividades, e outras disciplinas, que não 48 

aderiram inicialmente podem ser inseridas nas atividades remotas? .......................................   49 

(e) Qual é o ganho para o aluno com o período especial, visto que muitas das disciplinas ainda 50 

terão somente aulas presenciais, pois são de cunho prático e ou, não haverá a adesão do 51 

professor ao período especial?  ...............................................................................................  52 

(f) O que acontecerá caso as atividades realizadas durante o período especial não forem 53 

validadas? Como mensurar a aprendizagem alcançada mediante o ensino remoto?  .............  54 

(g) Deve-se considerar a inclusão digital dos discentes, existem levantamentos oficiais da 55 

situação dos alunos? Existem propostas para garantir o acesso a todos? ...............................  56 

OBERVAÇÕES: .......................................................................................................................  57 
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(h) Pela minuta apresentada, a responsabilidade de execução das disciplinas no período 58 

especial é majoritariamente do docente de cada disciplina, bem como o processo burocrático 59 

para a adesão, em um curto espaço de tempo, já para início em maio de 2020. .....................  60 

(i) É curto o tempo de preparo para adoção de atividades remotas no período especial, de 61 

maneira que os prazos poderiam ser estendidos tanto para o aprendizado das ferramentas e 62 

preparo dos conteúdos por parte dos docentes, das disciplinas que podem ser ofertadas neste 63 

período especial.  ....................................................................................................................  64 

(j) A falta de capacitação e treinamentos dos professores e alunos. Comentou-se do curso 65 

oferecido pela PROGEPE, no mês de abril do corrente ano sobre Educação Hibrida, com 66 

apenas 20 vagas para docentes, o que não atende à demanda atual da UFPR. Muitos dos 67 

docentes presentes na reunião não conseguiram a vaga no referido curso.  ...........................  68 

(k) A falta de padronização das ferramentas a serem utilizadas, pode levar a que um mesmo 69 

aluno tenha que ter conhecimentos relacionados a inúmeras plataformas diferentes. .............  70 

(l) As atividades remotas não são práticas usuais no curso, logo preocupa se o pouco tempo 71 

e a falta de conhecimento das ferramentas e metodologias para realização de atividades 72 

remotas podem levar a uma improvisação das aulas e consequente perda na qualidade do 73 

ensino.  ....................................................................................................................................  74 

(m) Sobre a concordância dos alunos, questiona-se como o docente da disciplina terá acesso 75 

aos contatos alunos visto a descentralização das informações de contato dos alunos, 76 

especialmente nos casos de turmas mistas, ou seja, com alunos matriculados de diferentes 77 

cursos, cuja esta coordenação não tem acesso aos dados de contato de todos os 78 

matriculados. 79 

(n) A coordenação e colegiado do curso são agentes passivos quanto a adoção do período 80 

especial.  .................................................................................................................................  81 

(o) Ao invés de adoção das atividades remotas em período especial, sugere-se a realização 82 

de cursos e atividades livres, que possam ser contabilizados como atividades formativas para 83 

os alunos.  ...............................................................................................................................  84 

(p) Todavia, destacou-se que o período especial pode ser um momento de experiência e de 85 

aprendizado das novas ferramentas, além de oportunizar o contato com os alunos e que, caso 86 

o docente não consiga atingir as metas, ou perceba que o rendimento não é apropriado, 87 

retorna-se o conteúdo por ocasião das aulas presenciais, quando na retomada do calendário. 88 

 ................................................................................................................................................  89 

Os itens de (a) a (p) apresentados durante a discussão, serão encaminhadas para PROGRAD 90 

como solicitado. Anexo a esta ata encontra-se a versão da minuta de resolução de período 91 

especial analisada nesta reunião. Sendo só o que se apresentou para o momento, a Senhora 92 

Presidente deu por encerrada a sessão. E, para constar, eu, Érica Santos Matos Baluta, como 93 

secretária da reunião, lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e por todos os 94 

membros do Colegiado presentes à reunião de sua discussão e aprovação. 95 
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RESOLUÇÃO N° XX/20-CEPE  

 

Institui, em caráter excepcional, período 

especial para os cursos de graduação da UFPR 

no ano de 2020 em razão das medidas de 

enfrentamento da pandemia do COVID-19 

(coronavírus) no País.  

 

CONSIDERANDO: 

 

- a declaração, em 11 de março de 2020, da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

reconhecendo a situação de pandemia de COVID – 19 (coronavírus); 

- as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde de 

adoção de medidas de distanciamento e isolamento social como forma de diminuir a 

propagação de COVID – 19 (coronavírus); 

- a Portaria Nº 343, de 17 de março de 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; 

- a Portaria Nº 345, de 19 de março de 2020, que altera a Portaria MEC nº 343, de 17 de março 

de 2020; 

- o Parecer CNE/CEB 31/2002 de consulta tendo em vista o artigo 24, inciso VI e o artigo 47, § 3º 

da LDB; 

- a Resolução Nº 30/90-CEPE que estabelece normas básicas para a implantação, reformulação 

ou ajuste curricular dos cursos de graduação, bem como, para aprovação de elencos de 

disciplinas dos departamentos; 

- a Resolução Nº 37/97-CEPE que aprova normas básicas de controle e registro da atividade 

acadêmica dos cursos de graduação da Universidade; 

- o Memorando-Circular Nº 1/2020/UFPR/R/PROGRAD, de 18 de março de 2020, Processo SEI n. 

23075.019300/2020-46, que deu orientações sobre os estágios durante o período de suspensão 

do calendário acadêmico, por imposição das restrições decorrentes da pandemia de COVID 19 

(coronavírus); 

- a excepcionalidade da situação atual do País no enfrentamento à pandemia de COVID-19 

(coronavírus); 

- a diversidade do corpo discente, do corpo docente e dos cursos de graduação da UFPR; 

- o trabalho desenvolvido pelas Coordenações de Curso, Departamentos, Centros Acadêmicos e 

Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) no diagnóstico das condições de 

acessibilidade digital do corpo discente dos cursos de graduação da UFPR; 
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- o trabalho desenvolvido pela comissão composta pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(PRAE) e Diretório Central dos Estudantes (DCE) no diagnóstico da inclusão digital do corpo 

discente dos cursos de graduação da UFPR; 

- a demanda pela tomada de ações excepcionais que sejam flexíveis de modo a atender à 

diversidade da comunidade acadêmica da UFPR e a garantir a inclusão pedagógica e que possam 

constituir oportunidade para proporcionar ao corpo discente da UFPR, na medida do possível, 

atividades que ajudem a suportar, de modo solidário, o período de distanciamento e isolamento 

social que as necessárias medidas de enfrentamento da pandemia do COVID-19 (coronavírus) 

no País adequadamente nos impõe. 

 

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO da Universidade Federal do Paraná, 

considerando o disposto no parecer nº XXX/20 exarado pelo(a) Conselheiro(a) XXXXXXXX no 

processo nº 23075.XXXXXX/2020-XX, e por XXXXXXXX de votos,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Instituir excepcionalmente, a partir de 04/05/2020, período especial para o 

desenvolvimento de atividades acadêmicas das disciplinas dos cursos de graduação da UFPR, de 

forma remota com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. 

§1º - Manter a suspensão do calendário acadêmico do ano letivo de 2020 dos cursos de 

graduação da UFPR, que será retomado em momento oportuno e que irá demandar a 

elaboração de novo calendário. 

§2º - A elaboração de novo calendário para o ano letivo de 2020 deverá garantir prazo 

necessário para a integralização da carga horária de todas as disciplinas do referido ano, 

principalmente para aquelas que não desenvolveram atividades didáticas no período especial, 

estabelecido pela presente resolução. 

§3º - A duração do período especial se estende por um prazo de 6 semanas, desde 04/05/2020 

até 13/06/2020 ou até o fim da suspensão do calendário acadêmico do ano letivo de 2020, o 

que ocorrer primeiro. 

 

Art. 2º Para efeito da presente resolução, as atividades didáticas dos cursos de graduação da 

UFPR seguem denominação apresentada na Resolução n. 30/90-CEPE, sendo classificadas em: 

I. Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos 

espaços de aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino 

presencial e de educação à distância (EaD); 

II. Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente 

em espaços de aprendizagem estabelecidos com infraestrutura especializada, tais como 

laboratórios, oficinas e estúdios; 
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III. Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente 

mediante atividades de campo; 

IV. Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em 

ambientes de trabalho mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de 

setembro de 2008; 

V. Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação 

acadêmica e/ou profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços 

educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação direta de docente 

responsável; 

VI. Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em 

ambientes que apresentem restrições ao quantitativo de alunos e alunas por docente e 

que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, dignidade, privacidade 

e sigilo e/ou atenção de docente individualizada ou a pequenos grupos para 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta de 

docente responsável; 

VII. Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas 

fundamentalmente no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de 

docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, envolvendo a 

orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de 

colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento 

sistemático e processual do planejamento, da execução e da avaliação das atividades 

desenvolvidas pelos licenciandos e licenciandas, o que requer o contato contínuo e 

presencial do professor e da professora nos diferentes campos de estágio e 

consequentemente a limitação de alunos por turma. 

§1º Poderão ser consideradas como atividades didáticas orientadas (OR), as atividades 

específicas para a formação de professores e professoras, as atividades de projetos 

(planejamento, elaboração e execução), os trabalhos de curso (TC) ou de conclusão de curso 

(TCC) e as atividades de treinamento em serviço, dentre outras que venham a ser assim 

consideradas pelos departamentos ou unidades responsáveis pela oferta em conjunto com os 

colegiados de curso. 

 

Art. 3º Durante o período especial, fica autorizado o desenvolvimento das atividades didáticas 

que já utilizam meios e tecnologias de informação e comunicação previstas para as disciplinas 

totalmente EaD e para as disciplinas híbridas, que são parte EaD e parte presencial. 

 

Art. 4º Durante o período especial, fica autorizada, em caráter excepcional, a substituição das 

atividades didáticas presenciais por atividades didáticas remotas para as disciplinas híbridas e 

para as disciplinas presenciais. 

§1º - Especificamente, para o curso de Medicina, fica autorizada a substituição das atividades 

presenciais por atividades remotas apenas para as disciplinas do primeiro ao oitavo períodos do 

curso. 
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Art. 5º É de competência do docente ou da docente, responsável pela turma de uma 

determinada disciplina, definir quais atividades didáticas padrão, realizadas de forma presencial, 

poderão ser substituídas por atividades didáticas remotas durante o período especial. 

 

Art. 6º É de competência do Colegiado do Curso, consultados os Departamentos, definir quais 

atividades didáticas de laboratório, campo e práticas específicas poderão ser substituídas por 

atividades didáticas remotas durante o período especial. 

 

Art. 7º Ficam autorizadas as atividades didáticas de estágio de formação pedagógica, estágio 

obrigatório e estágio não obrigatório durante o período especial, desde que: 

I. a natureza das atividades possibilite o seu desenvolvimento de modo seguro, 

considerando o estado atual da pandemia do COVID-19 (coronavírus) no País. 

II. a natureza das atividades possibilite a supervisão de forma remota. 

III. haja a anuência da aluna ou do aluno. 

IV. haja a anuência de docente, supervisora ou supervisor, e da Comissão Orientadora de 

Estágio. 

V. haja a anuência da parte concedente. 

 

Art. 8º Ficam autorizadas as atividades didáticas orientadas durante o período especial, desde 

que:  

I. a natureza das atividades possibilite o seu desenvolvimento de modo seguro, 

considerando o estado atual da pandemia do COVID-19 (coronavírus) no País. 

II. a natureza das atividades possibilite a orientação de forma remota. 

III. haja concordância entre aluna ou aluno orientados e docente, orientadora ou 

orientador. 

IV. as bancas de defesa de trabalho de conclusão de curso poderão ocorrer de forma 

remota, em havendo as condições necessárias para a sua realização e concordância da 

aluna orientada ou aluno orientado, da docente orientadora ou docente orientador e 

da banca de avaliação do trabalho de conclusão de curso. 

 

DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DIDÁTICAS NO PERÍODO ESPECIAL 

 

Art. 9º A docente ou o docente responsável pela turma de qualquer disciplina deverá comunicar 

ao Departamento responsável pela oferta da disciplina que irá desenvolver atividades didáticas 

remotas, durante o período especial. 

§1º - A comunicação de que trata o caput deverá ser feita via abertura de processo público no 

Sistema Eletrônico de Informação (SEI). 

§2º - O processo deverá constar: 

I. termo de comunicação, informando curso, disciplina, turma, docente e data de início 

das atividades didáticas remotas no período especial; 
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II. plano de trabalho da disciplina no período especial, contendo nome e código da 

disciplina, carga horária, ementa, programa, objetivo geral, objetivos específicos, 

procedimentos didáticos, formas de avaliação, bibliografia básica e bibliografia 

complementar;  

III. comprovação da concordância dos alunos e das alunas matriculados na turma em 

relação ao desenvolvimento de atividades didáticas no período especial nos termos 

definidos no plano de trabalho da disciplina. 

§3º - No caso da docente ou do docente ser responsável por mais de uma turma, sejam estas 

turmas de uma mesma disciplina ou de disciplinas distintas, pode-se abrir um único processo no 

SEI. 

§4º - De modo a conferir flexibilidade ao período especial, a data de início das atividades 

didáticas da disciplina poderá ser posterior à data de início do período especial, definida no 

artigo 1º desta resolução. 

§5º Nos procedimentos didáticos do plano de trabalho, deverão também ser especificadas as 

formas de comunicação com as alunas e alunos no período especial. 

§6º Nos procedimentos didáticos do plano de trabalho, com o objetivo de inclusão pedagógica, 

deverão ser previstos os procedimentos que serão adotados, após o fim da suspensão do 

calendário acadêmico, para as alunas e alunos que, eventualmente, não puderam acompanhar 

as atividades didáticas no período especial. 

§7º - O departamento deverá tramitar o processo à Coordenação do Curso para ciência do 

desenvolvimento de atividades didáticas da disciplina durante o período especial. 

§8º - Não há necessidade de oferta de nova turma pela Coordenação do Curso para o período 

especial, portanto continuam válidas as matrículas feitas anteriormente, relativas ao primeiro 

semestre letivo de 2020. 

 

Art. 10º A carga horária planejada para as atividades didáticas no período especial poderá ser, 

no máximo, igual a: 

I. Para as disciplinas presenciais, o produto entre a carga horária semanal da disciplina e 

o número de semanas do período especial (6 semanas) para as disciplinas presenciais; 

II. Para as disciplinas híbridas, a carga horária de atividades EaD da disciplina; 

III. Para as disciplinas totalmente EaD, 100% da carga horária da disciplina. 

§1º - Especificamente para as disciplinas híbridas, pode-se ainda majorar o limite máximo da 

carga horária planejada, acrescentando-se o produto entre a carga horária semanal da disciplina 

e o número de semanas do período especial (6 semanas), respeitando-se a carga horária 

presencial previamente definida para a disciplina. 

 

Art. 11º As atividades didáticas remotas síncronas, que exigem a participação simultânea de 

docente e das alunas e alunos, deverão prever, pelo menos, uma aula realizada no mesmo 

horário habitual das aulas da disciplina. 
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§1º - Sem prejuízo do disposto no caput, poderão ser agendadas aulas extras em horários 

alternativos, convenientemente estabelecido entre docente e as alunas e alunos de modo a 

maximizar o alcance das atividades remotas síncronas. 

 

Art. 12º O controle de frequência, de caráter não obrigatório, fica estabelecido, a critério da 

docente ou do docente, pela participação em atividades simultâneas e pela realização de 

trabalhos e exercícios domiciliares. 

 

Art. 13º Durante o período especial, fica autorizada a flexibilização das avaliações de verificação 

de aproveitamento das disciplinas dos cursos de graduação da UFPR. 

§1º - Especificamente para as disciplinas do primeiro semestre letivo de 2020 que 

desenvolverem atividades remotas em substituição às atividades presenciais, deve-se garantir a 

realização de exames finais de modo presencial, no que se aplicar, em data posterior ao fim da 

suspensão do calendário acadêmico. 

 

DA VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES DIDÁTICAS DO PERÍODO ESPECIAL 

 

Art. 14º Findo o período especial, a docente ou o docente deverá solicitar, ao departamento, a 

validação das atividades didáticas da disciplina, desenvolvidas no período especial, e respectiva 

carga horária. 

§1º - A solicitação de que trata o caput deverá ser anexada ao mesmo processo SEI aberto para 

a comunicação do desenvolvimento das atividades didáticas durante o período especial. 

§2º - A solicitação para a validação das atividades didáticas e respectiva carga horária deverá 

conter: 

I. termo de solicitação, informando curso, disciplina, turma, docente, período de 

desenvolvimento e, ainda, atividades didáticas e carga horária a serem validadas; 

II. relato das atividades didáticas desenvolvidas no período especial, contendo, inclusive, 

uma análise comparativa entre o planejado e o executado; 

III. avaliação dos alunos e alunas sobre as atividades desenvolvidas. 

§3º - De modo a garantir flexibilidade ao período especial, sob a hipótese de que circunstâncias 

não previstas no planejamento afetem o desenvolvimento das atividades, a docente ou o 

docente poderá, inclusive, solicitar validação de número de atividades didáticas e carga horária 

inferiores às inicialmente previstas no plano de trabalho. 

§4º - A validação das atividades didáticas e respectiva carga horária deverá se dar em plenária 

departamental. 

§5º - A carga horária relativa às atividades didáticas validadas será considerada no cômputo da 

carga horária ministrada da disciplina ao fim da suspensão do calendário acadêmico e, por 

consequência, ao fim do primeiro semestre letivo de 2020, para disciplinas semestrais, e ao fim 

do ano letivo de 2020, para disciplinas anuais. 



7 
 

§6º - O departamento deverá tramitar o processo à Coordenação do Curso para ciência da 

validação das atividades didáticas desenvolvidas durante o período especial. 

§7º - Após o fim da suspensão do calendário acadêmico, a docente ou o docente deverá dar 

ciência aos alunos e às alunas das atividades didáticas e da carga horária validadas e discutir o 

planejamento para o restante da disciplina. 

 

Art. 15º A carga horária validada para as atividades didáticas desenvolvidas no período especial 

poderá ser, no máximo, igual à carga horária planejada, definida no plano de trabalho da 

disciplina. 

 

Art. 16º Durante a vigência da suspensão do calendário acadêmico do ano letivo de 2020, ficam 

preservados os direitos de solicitação de cancelamento de disciplina e de trancamento de curso 

com prazos finais a serem definidos em novo calendário acadêmico, a ser estabelecido em data 

futura. 

 

Art. 17º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 




