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PLANO ESPECIAL DE MATRIZ CURRICULAR - GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

ANO LETIVO 2021 – 1º SEMESTRE 

 

CONSIDERANDO a Resolução CEPE nº 23/2021, que estabelece o Calendário das Atividades de 
Ensino dos Cursos de Graduação para o ano letivo de 2021; 

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n. 32/2021, que regulamenta as atividades acadêmicas de 
Graduação nos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) na Universidade Estadual de Londrina durante o 
período de excepcionalidade, provocado pela pandemia COVID-19, e dá outras providências para o ano 
letivo de 2021;  

CONSIDERANDO a Instrução de Serviço PROGRAD nº 002/2020, que estabelece orientações para o 
Plano Especial de Matriz Curricular das atividades acadêmicas da graduação enquanto perdurarem as 
excepcionalidades decorrente da pandemia COVID-19; 

CONSIDERANDO a Instrução de Serviço PROGRAD nº 001/2020, de 25/06/2020, que trata das 
orientações para os Programas de Atividades Acadêmicas enquanto perdurarem as excepcionalidades 
decorrente da pandemia COVID-19; 

O COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, define o PLANO 
ESPECIAL DE MATRIZ CURRICULAR,  aprovado em reunião do colegiado no dia 08/06/2021, implementado 
enquanto perdurarem as excepcionalidades decorrentes da pandemia provocada pela COVID-19, 
dispensando a necessidade de adequação ou reformulação curricular para esse fim.  Para a elaboração 
desse plano foram considerados os princípios da universidade para o ensino emergencial remoto, a saber, 
qualidade do ensino, inclusão social e segurança sanitária. Além disso, foram considerados para o 
planejamento da proposta, questões pedagógicas que viabilizam a aquisição das competências para a 
formação do bacharel em Administração, questões administrativas vinculadas às ofertas das atividades 
acadêmicas, e, as pesquisas com os estudantes do curso realizadas em agosto de 2020 e abril de 2021.  

O COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, determina que, no ensino emergencial remoto: 

 

1º.  A oferta das atividades na graduação em Administração se dará de forma blocada, para todas as 
séries/semestres do curso no primeiro semestre letivo de 2021. As atividades de ensino estão 
organizadas em blocos de até duas disciplinas, e podem ser visualizadas no Apêndice 1.  

 

2º. O PROGRAMA DE ATIVIDADE ACADÊMICA (Programa da Disciplina) é o documento de formalização da 
proposta de atividades durante a pandemia e representa o contrato pedagógico entre docente e 
estudante, em caráter de excepcionalidade. Para a adaptação do Programa de Atividade Acadêmica, o 
colegiado define que: 

I- Seja utilizado, no mínimo, 40% da carga horária da disciplina em atividades síncronas no turno de 
matrícula do aluno; distribuídas no período de oferta do bloco da disciplina. Ou seja,  240 minutos  de 
aula síncrona por semana, divididos em, no mínimo, 2 encontros.  

II- Seja utilizado, no máximo, 60% da carga horária da disciplina em atividades assíncronas, distribuídas 
no período de oferta do bloco da disciplina.  



III- Sejam utilizadas, no mínimo, duas avaliações, por meio de recursos como: questionário de auto 
avaliação das atividades ofertadas; verificação da aprendizagem de forma discursiva; lista de exercícios 
referentes aos conteúdos abordados nas atividades remotas; instrumentos de avaliação diagnóstica, 
mediante devolução dos estudantes, por meios virtuais; provas online; elaboração de cases práticos; 
entre outras opções. Todo instrumento de avaliação escolhido deve possibilitar registro e guarda do 
material produzido, resguardando o direito de revisão, caso solicitado. 

IV- As avaliações deverão formar, no mínimo, duas notas por disciplina.  

V- O cômputo da frequência do estudante deve abarcar a presença nas aulas síncronas e a realização 
das atividades assíncronas.  

VI- A plataforma utilizada para a transmissão de aula ao vivo é o Google Meet.  

VII- A plataforma utilizada para as atividades assíncronas é o Google Classroom. 

VIII- O programa deverá ser alterado pelo docente (conforme definido no Apêndice 2), encaminhado ao 
e-mail do colegiado para conferência e, implementado no Sistema UEL pelo docente e colegiado.  

 

3º. O planejamento das aulas para o ensino remoto emergencial é muito mais do que transferir o conteúdo 
das aulas presenciais, é necessário rever a prática pedagógica docente e a forma de ensinar1. Portanto, o 
colegiado determina que os docentes do curso:  

I- Disponibilizem o calendário das aulas síncronas e atividades assíncronas no início da disciplina, caso 
esse cronograma seja alterado, informem os estudantes com antecedência. 

II- Orientem os alunos quanto à organização das atividades na plataforma utilizada (Google Classroom). 

III- Utilizem ferramentas diversas para tornar a aula interativa, como por exemplo, Jamboard, Kahoot, 
Socrative, Mentimeter, Podcasts, Vídeos, entre outras. 

IV- Escolham as avaliações adequadas de acordo com o conteúdo, como por exemplo, avaliação 
diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa e autoavaliação. 

V- Realizem feedback das atividades desenvolvidas.  

VI- Procurem criar um ambiente de colaboração nas aulas e atividades. 

 
O planejamento e organização da flexibilização do currículo para a integralização do ano letivo foi 

desenvolvido em conjunto pelo colegiado, Núcleo Docente Estruturante, departamento e representação 
estudantil. Essas análises envolveram questões pedagógicas e administrativas visando minimizar os 
eventuais impactos para toda comunidade acadêmica (docente, discentes e servidores). Essa programação 
de oferta de atividades acadêmicas poderá sofrer alterações de acordo com novas situações sanitárias que 
se apresentarem durante o período da pandemia.  

 
 

 
 

                                                                   Profa. Dra. Thais Accioly Baccaro  
                                                                              Coordenadora do Colegiado  

  

 

1 CORRÊA, D. M. et al. Cartilha do docente para atividades não presenciais. Florianópolis: SEAD/UFSC, 2020.  

Disponível em: https://portal.sead.ufsc.br/recursos-tecnologicos-para-aprendizagem-rtasead/  

https://portal.sead.ufsc.br/recursos-tecnologicos-para-aprendizagem-rtasead/


APÊNDICE 1  

PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS – MATUTINO 

 

PRIMEIRO ANO MATUTINO – TURMAS 1000 e 2000 

RECEPÇÃO 
INGRESSANTES 

PRIMEIRO BLOCO SEGUNDO BLOCO TERCEIRO BLOCO 

02/08 à 06/08 

09/08 à 17/09 27/09 à 05/11 16/11 à 17/12 

7ADM033 – Paulo  
paulo.pegino@uel.br  

Síncronas: terça e quinta 

7ECO003 – Sandra 
splima@uel.br 

Síncronas: quarta e quinta 
7ADM034 – Adriana 
arampazo@uel.br  
Síncronas: terça, 
quarta e quinta 

7SOC003 1000 – Cláudia  
cbaltar@uel.br  
7SOC003 2000 – 

Ronaldo  
baltar@uel.br  

Síncronas: quarta e sexta 

7PSI003  
Teórica – Roberth 

roberth.tavanti@uel.br 
Prática – Ananda  

anandakcn@uel.br 
Síncronas: segunda e terça 

Exame: 20/09 à 24/09 Exame: 08/11 à 12/11 Exame: 20/12 à 21/12 

 

SEGUNDO ANO MATUTINO – TURMAS 1000 e 2000 

PRIMEIRO BLOCO SEGUNDO BLOCO TERCEIRO BLOCO 

02/08 à 10/09 20/09 à 08/10 18/10 à 26/11 

7ADM037 – Jaqueline F. 
jaque.ferrarezi@uel.br  

Síncronas: terça e quinta 

7MAT004 – Andrielber 
andrielber@uel.br  

Síncronas: terça e sexta 
 

7ADM038 – Raul  
raul.mioshi@uel.br  

Síncronas: terça e quinta 

7ADM039 1000 – Rodrigo 
melan@uel.br  

 7ADM039 2000 – Tsay 
tsay@uel.br  

Síncronas: segunda e quarta 

 
7PRI002 – Ivana  

iv.bertolazo@uel.br  
Síncronas: quarta e quinta 

 
7ADM040 – Ivan 

ivandutra@uel.br  
Síncronas: segunda e quarta 

Exame: 13/09 à 17/09 Exame: 11/10 à 15/10 Exame: 29/11 à 03/12 

 

 

TERCEIRO ANO MATUTINO – TURMAS 1000 e 2000 

PRIMEIRO BLOCO SEGUNDO BLOCO TERCEIRO BLOCO 

02/08 à 10/09 20/09 à 29/10 08/11 à 17/12 

7ADM045 – Samara 
sr2014@uel.br  

Síncronas: terça e quinta 

7ADM047 – Vidotto 
nvidotto@uel.br   

Síncronas: terça e quinta 

7ADM048 – Hewerton 
hewertonsilva@uel.br   

Síncronas: segunda e sexta 

7EMA004 – Jaqueline R. 
raminelli@uel.br  

Síncronas: quarta e sexta 

7ADM046 – Elaine 
elainems@uel.br  

Síncronas: segunda e quarta 

7ADM049 – Sueli 
sueliconsol@uel.br  

Síncronas: terça e quinta 

Exame: 13/09 à 17/09 Exame: 01/11 à 05/11 Exame: 20/12 à 21/12 

 

Obs. A disciplina 7ADM048, poderá realizar atividades síncronas nas semanas 
dedicadas aos Exames do 1o. Bloco (13/09 à 17/09) e/ou 2 o. Bloco (01/11 à 05/11), 
no intuito de orientar os estudantes para a realização do trabalho de Consultoria. 
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SEXTO SEMESTRE MATUTINO – TURMA 4000 

PRIMEIRO BLOCO SEGUNDO BLOCO 
TERCEIRO BLOCO ATIVIDADE EXTRA 

02/08 à 10/09 20/09 à 29/10 

7ADM050 – Talita  
talitapiga@uel.br  

Síncronas: segunda e 
quarta 

7ADM051 – Contani 
contani@uel.br  

Síncronas: terça e quinta 

7ADM053 - 08/11 à 
26/11  Vidotto 

nvidotto@uel.br 
Síncronas: segunda e 

quarta    

PROJETO DE ENSINO 
Casos Práticos 

Interdisciplinares 
Lilian 

Contani 
 7ADM054 – Lilian 

lilian.aligleri@uel.br  
Síncronas: terça e 

quinta 

7ADM052 – Rubens 
rubensdefranca@uel.br 

Síncronas: segunda e 
quarta  

7ADM055 - 08/11 à 17/12 
Arnaldo 

arnaldo.okamura@uel.br  
Síncronas: terça e quinta 

Exame: 13/09 à 17/09 Exame: 01/11 à 05/11 

Exame 7ADM053: 29/11 à 
03/12 
Exame 7ADM055: 13/12 à 
17/12 

06/12 à 10/12 

 

SÉTIMO SEMESTRE MATUTINO – TURMA 4000 

PRIMEIRO BLOCO 
SEGUNDO BLOCO 

TERCEIRO BLOCO 

02/08 à 10/09 08/11 à 26/11 

7ECO004 - Guilherme 
glsingh@uel.br 

Síncronas: quarta e quinta 
 

7ADM901 – 20/09 à 29/10  
Luis Artur 

luisartur@uel.br  
Síncronas: terça e quinta 

7ADM056 – Miura 
emiura@uel.br   

Síncronas: quarta e sexta 

7ADM057 – Ricardo 
ricardo.lf@uel.br 

Síncronas: segunda e terça 

7ADM058 - 20/09 à 08/10  
Luciano 

munck@uel.br  
Síncronas: segunda e quarta 

7ADM059 – Fernando 
fkw@uel.br  

Síncronas: terça e quinta 

Exame: 13/09 à 17/09 
Exame 7ADM058: 11/10 à 15/10 
Exame ADM901: 01/11 à 05/11 

Exame: 29/11 à 03/12 

 

 

OITAVO SEMESTRE MATUTINO – TURMA 4000 

PRIMEIRO BLOCO SEGUNDO BLOCO TERCEIRO BLOCO QUARTO BLOCO 

02/08 à 20/08 30/08 à 08/10 18/10 à 05/11 16/11 à 26/11 

7ADM060 – Glauciene  
gal.tassi@uel.br 

Síncronas: terça e quinta  

7ADM063 – Fernando  
fkw@uel.br  

Síncronas: terça e quinta 

7ADM064 – Valdete  
mrtvi@uel.br  

Síncronas: terça e 
quinta 

7ADM061 – Valdete 
mrtvi@uel.br  

Síncronas: todos os 
dias 

7ADM062 – Rubens 
rubensdefranca@uel.br  

Síncronas: segunda e 
quarta 

7ADM903 – Luis Miguel 
luismiguel@uel.br   

Síncronas: segunda e 
quarta 

7ADM065 – Contani 
contani@uel.br  

Síncronas: segunda e 
quarta 

Exame: 23/08 à 27/08 Exame: 11/10 à 15/10 Exame: 08/11 a 12/11 Exame: 29/11 a 03/12 
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PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS – NOTURNO 

 

PRIMEIRO ANO NOTURNO – TURMA 3000 

RECEPÇÃO 
INGRESSANTES 

PRIMEIRO BLOCO SEGUNDO BLOCO TERCEIRO BLOCO 

02/08 à 06/08 

09/08 à 17/09 27/09 à 05/11 16/11 à 17/12 

7ADM033 – Fábio Coltro 
e Borim 

fzcoltro@uel.br 
Síncronas: terça e quinta 

7ECO003 – Sandra  
splima@uel.br  

Síncronas: quarta e quinta 
7ADM034 – Thais  

thaisbaccaro@uel.br 
Síncronas: segunda, 

quarta e quinta 

7SOC003 – Rosivaldo 
valdo@uel.br  

Síncronas: quarta e sexta 

7PSI003 
Teórica – Roberth 

roberth.tavanti@uel.br 
Prática – Ananda  

anandakcn@uel.br 
Síncronas: segunda e terça  

Exame: 20/09 à 24/09 Exame: 08/11 à 12/11 Exame: 20/12 à 21/12 

 

SEGUNDO ANO NOTURNO – TURMA 3000 

PRIMEIRO BLOCO SEGUNDO BLOCO TERCEIRO BLOCO 
ATIVIDADE EXTRA 

02/08 à 10/09 20/09 à 08/10 18/10 à 26/11 

7ADM037 – Talita   
talitapiga@uel.br  

Síncronas: quarta e 
quinta 

7MAT004 – Andrielber 
andrielber@uel.br  
Síncronas: terça e 

sexta 
 

7ADM040 – Marli  
verni@uel.br  

Síncronas: terça e 
quinta 

 

PROJETO DE ENSINO 
Casos Práticos 

Interdisciplinares 
Marli 

Paulo Pegino 
 7ADM039 – Saulo 

saulo@uel.br  
Síncronas: segunda e 

terça  

 7PRI002 – Adiloar  
adiloar@uel.br 

síncronas quarta e 
quinta 

7ADM038 – Rodrigo 
melan@uel.br  

Síncronas: segunda e 
quarta 

Exame: 13/09 à 17/09 Exame: 11/10 à 15/10 Exame: 29/11 à 03/12 06/12 à 10/12 

 

 

 

TERCEIRO ANO NOTURNO – TURMA 3000 

PRIMEIRO BLOCO SEGUNDO BLOCO TERCEIRO BLOCO 

02/08 à 10/09 20/09 à 29/10 08/11 à 17/12 

7ADM045 – Marli 
verni@uel.br  

Síncronas: segunda e quinta 

7ADM047 – Federico 
federico.madkur@uel.br   
Síncronas: terça e quinta 

 

7ADM048 – Arnaldo  
arnaldo.okamura@uel.br  
Síncronas: segunda e sexta 

7EMA004 – Lourenço 
jcl@uel.br 

Síncronas: terça e quarta 

7ADM046 – Contani 
contani@uel.br  

Síncronas: segunda e quarta 
 

7ADM049 – Sueli 
sueliconsol@uel.br  

Síncronas: terça e quinta 

Exame: 13/09 à 17/09 Exame: 01/11 à 05/11 Exame: 20/12 à 21/12 
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QUARTO ANO NOTURNO – TURMA 3000  

PRIMEIRO BLOCO 
SEGUNDO BLOCO 

TERCEIRO BLOCO 

02/08 à 10/09 08/11 à 26/11 

7ECO004 – Guilherme  
glsingh@uel.br  

Síncronas: quarta e quinta 
 

7ADM903  - 20/09 à 29/10 
Luis Miguel    luismiguel@uel.br  

Síncronas: segunda e quarta 

7ADM056 – Rubens  
rubensdefranca@uel.br  
Síncronas: terça e quinta 

7ADM057 – Ricardo 
ricardo.lf@uel.br 

Síncronas: segunda e terça 

7ADM058 - 20/09 à 08/10 
 Luciano       munck@uel.br  

Síncronas: terça e quinta 

7ADM059 – Fernando 
fkw@uel.br  

Síncronas: segunda e quarta 
 

Exame: 13/09 à 17/09 
Exame 7ADM058: 11/10 à 15/10 
Exame 7ADM903: 01/11 à 05/11 

Exame: 29/11 à 03/12 

 

 

 

  

mailto:glsingh@uel.br
mailto:luismiguel@uel.br
mailto:rubensdefranca@uel.br
mailto:ricardo.lf@uel.br
mailto:munck@uel.br
mailto:fkw@uel.br


APENDICE 2 

 

 

 

PROGRAMA DE ATIVIDADE ACADÊMICA 

Centro: Centro de Estudos Sociais e Aplicados Ano letivo:  2020/1 

Departamento: Administração  

 

Nome da disciplina:  

Série/semestre:  Código (PROGRAD): 

Curso: Administração 

Habilitação(ões): Bacharelado  

 

O item abaixo não muda, devemos preencher conforme o nosso PPP, o que mudará são os PROCEDIMENTOS DE ENSINO PARA A 

DESENVOLVIMENTO DA DISCIPLINA.  

Carga horária Período de Oferta 

Téor. Prát. 

Teór./Prá

t. a distância PCC* Total 1o. Sem 2o. Sem anual blocado 

                    
*Prática como Componente Curricular 

 

1 - Ementa (conforme Projeto pedagógico do Curso) 

NÃO PODE SER ALTERADA. 

2 - Objetivo(s) 

Tanto o objetivo geral quanto os específicos, devem ser claros de modo a permitir aos estudantes a 

compreensão da vinculação desses com o os conteúdos e habilidades descritas como fundamentais na 

atividade acadêmica do módulo. 

  

NÃO É NECESSÁRIO ALTERAR.  

3 - Conteúdo Programático 

Deve estar relacionado à Ementa e deverá apresentar a descrição da distribuição do que será trabalhado com 

a respectiva carga horária.  

 

PODE MUDAR, CASO NECESSÁRIO. 

4 - Procedimentos de Ensino 

Os procedimentos de ensino devem indicar a metodologia utilizada pelo professor na condução do trabalho 

de ensino na relação pedagógica estabelecida, os recursos didáticos que serão utilizados, bem como a 

descrição de como o conteúdo será trabalhado no ensino remoto emergencial. Sugerimos detalhar os itens 

abaixo: 



 
Tipos de Atividades: discriminar como as atividades realizadas no âmbito da disciplina serão incorporadas 

para aprendizagem dos conteúdos, por exemplo: aula expositiva por webconferência, leitura de texto, 

visualização de filme, redação de texto, chat, resposta à questionário, palestra com convidado (Webnário), 

fórum de discussão, exercício, estudo de caso, relatórios, entre outros. 

 

Plataforma: especificar a plataforma na qual será disponibilizada as atividades síncronas, Google Meet, e 

atividades assíncronas, Google Classroom.  

  

Formato de Comunicação: síncrona ou assíncrona ao horário de aula registrado na PROGRAD. As 

atividades síncronas são aquelas em que para que ocorra a interação, os integrantes precisam estar online ao 

mesmo tempo, isto é, há simultaneidade temporal na interação.  

 

Sugere a elaboração de um quadro por assunto programático, com o resumo das informações detalhadas nos 

procedimentos de ensino.  

 

ASSUNTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: (escrever o assunto) 

 

Atividade Plataforma CH 
Formato da 

Comunicação 

   (    ) Síncrona 

(    ) Assíncrona 

   (    ) Síncrona 

(    ) Assíncrona 

   (    ) Síncrona 

(    ) Assíncrona 

   (    ) Síncrona 

(    ) Assíncrona 

Obs. Montar um quadro para cada assunto do conteúdo programático.  

 

 

5 – Cronograma 

O cronograma deve considerar a distribuição no tempo da disciplina e os conteúdos que devem ser 

trabalhados.  A flexibilização da oferta da disciplina deverá indicar que poderá ser realizada a realocação 

temporal das atividades e dos conteúdos em virtude das novas condições sanitárias que se apresentarem. 

Recomenda-se evitar o uso de datas, dando preferência à utilização de sequência de aulas  

 

Assunto do Conteúdo Programático 
Carga Horária Total do Item 
(atividades síncronas e assíncronas) 

Período de Realização 

 

 

 Ex. Aula 1 

Ex. Aula 1 até Aula 5 

   

   

 

6 - Formas de Avaliação e Critérios 

Descrever o número de avaliações, os critérios e os instrumentos/recursos que serão considerados, em 

caráter de excepcionalidade.  

Cada disciplina deverá ter no mínimo duas formas de avaliação, utilizando recursos como: questionário de 

auto avaliação das atividades ofertadas; verificação da aprendizagem de forma discursiva; lista de exercícios 

referentes aos conteúdos abordados nas atividades remotas; instrumentos de avaliação diagnóstica, mediante 

devolução dos estudantes, por meios virtuais; provas online; elaboração de cases práticos; entre outras 

opções.  



Todo instrumento de avaliação escolhido deve possibilitar registro e guarda do material produzido, 

resguardando o direito de revisão caso solicitado. 

 

7 - Bibliografia Básica 

NÃO MUDA 

 

8 - Bibliografia Complementar 

Quando possível, indicar referências em formato e-books, livros digitalizados integralmente ou 

parcialmente, links de sites, entre outros, que possam recursos que possam facilitar o acesso aos estudantes, 

especialmente nesse período de pandemia.  

 

PODE MUDAR, CASO NECESSÁRIO. 

 

 

 

___________________________________________________ 

Professores Responsáveis pelo Programa da Atividade Acadêmica 

Chapas:  

 

 

Aprovado pelo colegiado em:  ____/_____/______ 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Coord. do Colegiado 


