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1 INTRODUÇÃO 

Considerando as Resoluções CEPE 022/2020, CEPE 023/2020, 

CEPE 027/2020 e as orientações do Ofício Circular PROGRAD No 17/2020 de 23 de 

novembro de 2020 para o planejamento de início da FASE 2, o Colegiado do Curso 

de Agronomia, junto com o Núcleo Docente Estruturante (NDE), Departamento de 

Agronomia e Centro de Ciências Agrárias, avaliou a possibilidade da implementação 

mais ampla de atividades acadêmicas de graduação presenciais, associadas às não 

presenciais, para o segundo semestre letivo de 2020, e elaborou este documento 

como Aditivo do Plano Especial de Matriz Curricular publicado em Julho de 2020. 

Este aditivo refere-se às séries 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. A 5ª série do Curso de 

Agronomia, conforme previsto no Plano, finalizou suas atividades em 18 de 

dezembro de 2020 com colação de grau em 05 de fevereiro de 2021. Os estágios 

aconteceram pela publicação do Decreto Estadual nº 6080/2020 que autorizou, em 

caráter excepcional a realização dos estágios supervisionados obrigatórios em 

ambientes profissionais previamente autorizados a funcionar pela Secretaria de 

Estado da Saúde. 

Conforme instruções do Ofício Circular PROGRAD No 17/2020 

considerou-se para planejamento das atividades acadêmicas: 1 . o Plano Especial 

de Matriz Curricular que já está em desenvolvimento; 2. o cenário epidemiológico e; 

3. as normativas sanitárias vigentes no momento. 
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2 ADITIVO DO PLANO ESPECIAL DE MATRIZ CURRICULAR 

Considerando que o regime acadêmico do Curso de Agronomia é 

seriado anual, com disciplinas anuais e semestrais e que, segundo a Resolução 

CEPE 022/2020, podem ser flexibilizadas dentro do ano letivo, o Colegiado do Curso 

de Agronomia realizou reuniões online, em janeiro de 2021, com os docentes de 

disciplinas de 2ª semestre para planejamento do início das atividades em 01 de 

fevereiro de 2021 e com os docentes de disciplinas anuais para avaliação do 1º 

semestre e planejamento do retorno das atividades também em 01 de fevereiro de 

2021. Na ocasião a suspensão das atividades acadêmicas curriculares presenciais 

na UEL havia sido prorrogada até dia 28 de fevereiro pelo Ato Executivo No 04/2021 

e o decreto estadual Decreto nº 6.637, de 20 de janeiro de 2021, autorizava a 

retomada das aulas presenciais em escolas estaduais públicas e privadas, inclusive 

nas entidades conveniadas com o Estado do Paraná, e em Universidades públicas e 

mediante o cumprimento do contido na Resolução 632/2020 SESA. As reuniões 

aconteceram de 20/01 a 22/01/2021, com horário previamente agendado e pela 

ferramenta Google Meet (Figura 1). 

No convite enviado por email em 19 de janeiro de 2021, o Colegiado 

reforçou a informação de que, pelo Ato Executivo No 04/2021, a suspensão das 

atividades acadêmicas curriculares presenciais havia sido prorrogada até dia 28 de 

fevereiro e solicitou que, anteriormente à reunião, os docentes pensassem sobre os 

seguintes aspectos adotados para o nosso curso: 

 

1) Sobre o conteúdo prático, o que for demonstrativo poderá ser dado à 

distância. Que fique para a FASE II o conteúdo prático que envolva o 

desenvolvimento de habilidades ou que necessita de percepção sensorial, 

além da visual e auditiva, ou seja, pelo olfato, paladar e tato. 

2) Considerando o aumento de trabalho em adequar o conteúdo no formato 

remoto e o aumento do número de turmas práticas (para manter 

distanciamento) que teremos na FASE II, multiplicando nossas horas de 

trabalho, as aulas poderão ser ofertadas uma única vez, ou seja, as turmas 

1000, 2000 e 3000 (quando houver) poderão ser ofertadas conjuntamente. As 

pautas seguirão separadas. Os docentes das turmas poderão trabalhar 

juntos. 
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3) As aulas poderão ser ofertadas como vídeo-aulas (aulas gravadas, 

assíncronas) ou por aulas em tempo real (síncronas), porém os docentes que 

ofertarão aulas assíncronas deverão ter horários para assessoria aos alunos. 

4) Nossos alunos estão familiarizados com as ferramentas Google (“Classroom” 

e “Meet”) e todos possuem email institucional (@uel). Cada professor criará 

sua sala. 

5) Considerando que o docente tem total controle sobre a acessibilidade dos 

discentes ao conteúdo gravado, podendo limitar a realização de download ou 

edição, solicitamos que as aulas síncronas sejam gravadas e disponibilizadas. 

Isto não significa que os discentes não precisem estar presentes nas 

mesmas. Precisam sim. Os únicos que estarão dispensados de estar em 

tempo real são os alunos em área rural e/ou com dificuldade de internet 

alunos que estão trabalhando para dar suporte financeiro às famílias. Estes 

casos serão pontuados e uma lista será enviada aos docentes das disciplinas. 

 

Nas reuniões, além dos aspectos listados acima, foi conversado 

também sobre uma proposta de horário de aulas síncronas para cada série (Figuras 

2 a 5). 

Porém, com o agravamento da pandemia no município de 

Londrina/PR e entendendo a dificuldade de realização da Fase II até dia 25 de junho 

de 2021, o Colegiado, motivado pela PROGRAD em reunião da Câmara de 

Graduação no dia 09 de fevereiro de 2021, consultou todos os docentes (com carga 

horária prática) para estudo de estratégias de oferta de aulas práticas para 

integralização do conteúdo proposto até o término do ano letivo de 2020. A consulta 

foi feita por email enviado nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2021. 

Nesta consulta, o Colegiado propôs finalizar o ano letivo de 2020 

(com fechamento das pautas) com o compromisso de ofertar aos estudantes, em 

outro momento, quando a segurança sanitária estiver estabelecida, o conteúdo 

prático que não pode ser ofertado de modo demonstrativo remoto, ou seja, o 

conteúdo prático que envolve o desenvolvimento de habilidades. Esta oferta futura 

seria como dias de campo multidisciplinares, workshops, eventos e também aulas 

práticas. Foi solicitado aos docentes que respondessem as seguintes questões: 

 

1) Você(s) concorda(m) com o encaminhamento do Colegiado em finalizar as 
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disciplinas do ano letivo de 2020 (com fechamento de pautas) e oferecer o 

conteúdo prático, que não pode ser ofertado de modo demonstrativo remoto, 

quando a segurança sanitária estiver estabelecida? Caso não concorde, 

esclareça os motivos. 

2) É possível finalizar a disciplina, com fechamento das pautas, até dia 25 de 

junho de 2021? 

3) Se a disciplina foi ofertada no primeiro semestre, qual o conteúdo prático 

imprescindível para a formação profissional que ficou faltando? 

4) Se a disciplina está sendo ofertada no segundo semestre ou é uma disciplina 

anual, qual o conteúdo prático imprescindível para a formação profissional 

que ficará faltando? 

5) Como você(s) pretende (m) ofertar este o conteúdo prático? 

6) Em qual(is) espaço(s) estas práticas serão ofertadas? 

7) Quantas horas serão necessárias para integralizar o conteúdo prático? 

8) As turmas práticas deverão ser subdividas em quantos alunos por turma? 

 

A partir da consulta, o Colegiado de Agronomia e o NDE verificaram  

ser possível integralizar as atividades acadêmicas do Curso, de forma totalmente 

remota, considerando o calendário acadêmico que estabelece o final do ano letivo 

em 25 de junho de 2021 e elaboraram a atualização do plano Especial de Matriz 

Curricular (Figura 6).  

O Colegiado assumiu o compromisso de ofertar aos estudantes, em 

outro momento, quando a segurança sanitária estiver estabelecida, o conteúdo 

prático que não pode ser ofertado de modo demonstrativo remoto, ou seja, o 

conteúdo que envolve o desenvolvimento de habilidades. Este conteúdo será 

ofertado como dias de campo multidisciplinares, workshops, eventos e também 

aulas práticas. A consulta permitiu ao Colegiado pontuar as disciplinas e tópicos que 

deverão ser abordados. 

Sobre as atividades práticas relacionadas ao desenvolvimento dos 

TCCs, elas poderão ser desenvolvidas de modo presencial desde que aprovadas, 

para cada aluno, em Colegiado, Departamento de Agronomia e Direção de Centro. 

Todos serão orientados sobre as Normas, Protocolos e Orientações do Plano de 

Contingência da UEL elaborado por este Grupo de Trabalho Coronavírus (COVID-

19) da UEL. O colegiado entregará ao CCA o TERMO DE COMPROMISSO E 
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RESPONSABILIDADE PÓS ESCLARECIDO de cada aluno.  

 

Figura 1. Registro das datas e dos horários das reuniões com os docentes das 

disciplinas anuais e de 2º Semestre. 

 

 

 



8 

Figura 2. Horário de aulas síncronas Fase 1 (2º Semestre) 1ª Série do Curso de Agronomia. 
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Figura 3. Horário de aulas síncronas Fase 1 (2º Semestre) 2ª Série do Curso de Agronomia. 
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Figura 4. Horário de aulas síncronas Fase 1 (2º Semestre) 3ª Série do Curso de Agronomia. 
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Figura 5. Horário de aulas síncronas Fase 1 (2º Semestre) 4ª Série do Curso de Agronomia. 
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Figura 6. Matriz Curricular e Matriz Especial Curricular Atualizada do Curso de Agronomia. 
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Figura 6. (Continuação) Matriz Curricular e Matriz Especial Curricular Atualizada do Curso de Agronomia. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Resolução CEPE 032/2021 de 01 de julho de 2021 regulamenta o 

retorno das atividades acadêmicas de graduação suspensas em decorrência da 

pandemia de COVID-19 na Universidade Estadual de Londrina. A Resolução 

autoriza, em caráter excepcional, a continuidade das atividades de graduação pelo 

Ensino Remoto Emergencial com abertura gradual excepcional para as atividades 

presenciais. A determinação da oferta no formato presencial deve ocorrer quando a 

presencialidade for imprescindível para o cumprimento do componente curricular, 

respeitando as normativas de maior ou menor restrição conforme as condições 

sanitárias do momento. 

Pela Resolução, a organização e o acompanhamento da 

flexibilização do currículo, para integralização do ano letivo, é de responsabilidade 

do Colegiado e Núcleo Docente Estruturante (NDE), junto aos Departamentos e 

Centros, devendo ser composto um Plano Especial de Matriz Curricular, que deverá 

ser aprovado pelo Colegiado de Curso, NDE e Conselho de Centro, e divulgado aos 

estudantes e docentes. 

Os princípios a serem observados no planejamento e no retorno às 

atividades acadêmicas são a (l) qualidade do ensino, a (II) inclusão social e a (Ill) 

segurança sanitária.  

A Resolução CEPE 023/2021 de 29 de abril de 2021 dispõe sobre o 

Calendário das Atividades de Ensino dos Cursos de Graduação, da Universidade 

Estadual de Londrina, referente ao ano letivo de 2021. Por esta resolução ficou 

estabelecido o retorno das aulas do 1º período letivo dos cursos de graduação a 

partir do dia 02 de agosto de 2021 com término em 15 de dezembro de 2021. O 

início e término do 2º período letivo dos cursos de graduação será em 24 de janeiro 

e 23 de junho de 2022, respectivamente. Para a 5ª Série do Curso de Agronomia 

(Anexo 01 da Resolução CEPE 023/2021), o retorno das aulas será dia 26 de julho 

de 2021 com término do 2º período em 21 de janeiro de 2022. 

Considerando as Resoluções CEPE 032/2021 e CEPE 023/2021, o 

Colegiado do Curso de Agronomia, juntamente com o NDE, apresentam neste 

documento o Plano Especial de Matriz Curricular do Curso de Agronomia para o ano 

letivo de 2021. 
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2 ELABORAÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE MATRIZ CURRICULAR 

2.1 METODOLOGIA DE TRABALHO 

Considerando que o regime acadêmico do Curso de Agronomia é 

seriado anual, com disciplinas anuais e semestrais, e que segundo a Resolução 

CEPE 032/2021 podem ser flexibilizadas dentro do ano letivo, o Colegiado do Curso 

de Agronomia elaborou uma proposta de Plano Especial de Matriz Curricular 

(PEMC) para o ano letivo de 2021 (PEMC_2021) considerando as disciplinas anuais, 

de 1º Semestre (1º Período letivo) e 2º Semestre (2º Período letivo), com base no 

PEMC de 2020 (PEMC_2020). O PEMC_2021 poderá ser revisto e reformulado caso 

seja possível retorno presencial seguro. A proposta foi apresentada por email a 

todos os docentes do curso em 07 de junho de 2021 para apreciação. A 

Coordenação do Colegiado se colocou à disposição dos docentes em reuniões 

agendadas para os dias 09 e 11 de junho, por disciplina, ou outra data ou horário, 

caso necessário. As reuniões aconteceram pela ferramenta Google Meet. Antes da 

aprovação pelo Colegiado Agronomia, NDE e Conselho de Centro, o PEMC_2021 

foi apresentado aos representantes das turmas em reunião aberta a todos os alunos 

em 10 de junho de 2021. 

Ficou acordado entre o Colegiado, NDE, docentes e alunos que: 

1) Sobre o conteúdo prático, o que for demonstrativo poderá ser dado à 

distância. Ficará para a fase híbrida ou presencial o conteúdo prático que 

envolve o desenvolvimento de habilidades ou que necessita de percepção 

sensorial, além da visual e auditiva, ou seja, pelo olfato, paladar e tato.  

2) Caso o retorno presencial não seja possível, as disciplinas poderão ser 

finalizadas (com fechamento das pautas) com o compromisso de ofertar aos 

estudantes, em outro momento, quando a segurança sanitária estiver 

estabelecida, o conteúdo prático que não pode ser ofertado de modo 

demonstrativo remoto. Esta oferta futura deverá ser idealizada de forma a 

otimizar a presença do aluno nos espaços da universidade, como dias de 

campo multidisciplinares, combos de práticas, eventos, etc. O Colegiado 

estará à disposição para a organização destas atividades. 

3) Considerando o aumento de trabalho em adequar o conteúdo no formato 
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remoto e o aumento do número de turmas práticas (para manter 

distanciamento) que teremos na fase híbrida/presencial, multiplicando as 

horas de trabalho, as aulas poderão ser ofertadas uma única vez, ou seja, as 

turmas 1000, 2000 e 3000 (quando houver) poderão ser ofertadas 

conjuntamente. As pautas seguirão separadas. Os docentes das turmas 

poderão trabalhar juntos. 

4) As aulas poderão ser ofertadas como vídeo-aulas (aulas gravadas, 

assíncronas) ou por aulas em tempo real (síncronas), porém os docentes que 

ofertarão aulas assíncronas deverão ter horários para assessoria aos alunos 

e deverão ter mecanismos de verificação da participação dos mesmos. 

5) Nossos alunos estão familiarizados com as ferramentas Google (“Classroom” 

e “Meet”) e todos possuem email institucional (@uel). Cada professor criará e 

administrará sua sala. 

6) Considerando que o docente tem total controle sobre a acessibilidade dos 

discentes ao conteúdo gravado, podendo limitar a realização de download ou 

edição, solicitamos que as aulas síncronas sejam gravadas e disponibilizadas. 

Isto não significa que os discentes não precisem estar presentes nas 

mesmas. Precisam sim. Os únicos que estarão dispensados de estar em 

tempo real são os alunos que estão em área rural com dificuldade de internet, 

os que estão cuidando de idosos ou crianças, os que estão com problemas de 

saúde e alunos que estão trabalhando para dar suporte financeiro às famílias. 

Estes casos serão pontuados e uma lista será enviada aos docentes das 

disciplinas. 

7) As aulas deverão ter intervalos de pelo menos 10 minutos a cada 1 hora e 10 

minutos de aula. 

 

2.2 PLANO ESPECIAL DE MATRIZ CURRICULAR 

Com base nas reuniões, considerando as opiniões dos docentes e 

dos estudantes, o Colegiado, juntamente com o NDE, chegaram ao PEMC_2021 

apresentado na Figura 1. 

O Curso de Agronomia não possui disciplinas cuja presencialidade 

seja imprescindível para o cumprimento do componente curricular e, portanto, o 
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planejamento foi feito considerando a oferta das atividades no formato totalmente 

remoto. Caso o retorno presencial seguro seja possível, o plano será revisto e 

reformulado. 

As aulas poderão ser síncronas ou assíncronas. Quando síncronas, 

a presença do estudante é obrigatória. Alunos que estão em área rural, que estão 

trabalhando para dar suporte financeiro à família, que estão cuidando de idosos ou 

crianças, que estão com problemas de saúde, poderão assistir as aulas gravadas, 

desde de que faça uma solicitação justificada ao Colegiado, porém deverão entregar 

atividades que comprovem sua frequência. Os docentes deverão disponibilizar a 

estes alunos o conteúdo das aulas ou a gravação das mesmas, de acordo com a 

resolução CEPE Nº 027/2020 que regulamenta as atividades acadêmicas de 

graduação não presenciais/ensino remoto emergencial, em decorrência da 

pandemia COVID-19. 

As 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Séries seguirão o calendário da Resolução 

CEPE 023/2021. Por esta resolução ficou estabelecido o retorno das aulas do 1º 

período letivo dos cursos de graduação a partir do dia 02 de agosto de 2021 com 

término em 15 de dezembro de 2021. O início e término do 2º período letivo dos 

cursos de graduação será em 24 de janeiro e 23 de junho de 2022, respectivamente. 

Para a 5ª Série do Curso de Agronomia (Anexo 01 da Resolução CEPE 023/2021), o 

retorno das aulas será dia 26 de julho de 2021 com término do 2º período em 21 de 

janeiro de 2022. 

As aulas síncronas do Ensino Remoto seguirão os horários 

apresentados nas Figuras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

 

2.2.1 Calendário da 5ª Série do Curso de Agronomia 

• 26 de julho de 2021: Início das aulas do ano letivo de 2021. Todas as 

disciplinas da série devem ter início em 26 de julho de 2021 e término em 28 

de janeiro de 2022 (disciplinas anualizadas) (Figura 11). 

• 29 de outubro de 2021: Término das aulas síncronas ou presenciais do 1º 

Semestre. A integralização das 18 semanas será por oferta de atividades 

assíncronas. 

• 04 de outubro de 2021: Início obrigatório do ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
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(AGR) (6EST707). Estes alunos receberão aulas gravadas ou material 

equivalente. 

• 22 de novembro de 2021: Último dia para início ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO (AGR) (6EST707) com 8 horas por dia (38 dias letivos 

(até dia 21 de janeiro) x 8 = 312 horas). 

• A necessidade de início do estágio em data anterior a 04 de outubro, por 

exigência da empresa, será estudada caso a caso. A autorização estará 

condicionada a concordância dos professores em ofertar o conteúdo de forma 

remota e assíncrona para os alunos em questão. 

• 26 de novembro de 2021: Prazo final para defesa de TCC. A defesa poderá 

ser online. O orientador e orientado ficarão responsáveis pela realização da 

defesa (sala virtual, documentos, etc.) 

• 21 de janeiro de 2022: Término das aulas regulares 

• 24 de janeiro de 2022: Publicação dos resultados parciais 

• 26 de janeiro de 2022: Exame final 

• 28 de janeiro de 2022: Fechamento do Rendimento Escolar (Último dia de 

estágio) 

• Formatura: Semana do dia 18 de fevereiro de 2022. Data sujeita a 

modificação pela PROGRAD (OBS: é importante para os alunos que vão 

iniciar o mestrado em março de 2022 que a defesa seja em fevereiro).  
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Figura 1. Matriz Curricular e Matriz Especial Curricular do Curso de Agronomia. 
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Figura 1. (Continuação) Matriz Curricular e Matriz Especial Curricular do Curso de Agronomia. 

 



10 

Figura 1. (Continuação) Matriz Curricular e Matriz Especial Curricular do Curso de Agronomia. 
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Figura 2. Horário de aulas síncronas Ensino Remoto (1º Semestre) 1ª Série do Curso de Agronomia. 
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Figura 3. Horário de aulas síncronas Ensino Remoto (2º Semestre) 1ª Série do Curso de Agronomia. 
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Figura 4. Horário de aulas síncronas Ensino Remoto (1º Semestre) 2ª Série do Curso de Agronomia. 
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Figura 5. Horário de aulas síncronas Ensino Remoto (2º Semestre) 2ª Série do Curso de Agronomia. 

 

 



15 

Figura 6. Horário de aulas síncronas Ensino Remoto (1º Semestre) 3ª Série do Curso de Agronomia. 
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Figura 7. Horário de aulas síncronas Ensino Remoto (2º Semestre) 3ª Série do Curso de Agronomia. 
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Figura 8. Horário de aulas síncronas Ensino Remoto (1º Semestre) 4ª Série do Curso de Agronomia. 
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Figura 9. Horário de aulas síncronas Ensino Remoto (2º Semestre) 4ª Série do Curso de Agronomia. 
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Figura 10. Horário de aulas síncronas Ensino Remoto (1º Semestre) 5ª Série do Curso de Agronomia. 
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Figura 12. Calendário de atividades da  5ª Série do Curso de Agronomia. 

 

          2021            

Julho            Agosto            Setembro         

S T Q Q S S D  S T Q Q S S D  S T Q Q S S D 

      1 2 3 4               1       1 2 3 4 5 

5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12 

12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19 

19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26 

26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30       

         30 31                   

                       

Outubro          Novembro         Dezembro        

S T Q Q S S D  S T Q Q S S D  S T Q Q S S D 

        1 2 3   1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30 31   29 30             27 28 29 30 31     

                       

          2022            

Janeiro 15        Fevereiro                 

S T Q Q S S D  S T Q Q S S D         

          1 2    1 2 3 4 5 6      Dias letivos 

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13      Feriados 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20      Recessos 

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27      Formatura 

24 25 26 27 28 29 30  28                     

31                     
        

                             

 


