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PLANO ESPECIAL DE MATRIZ CURRICULAR  

DO CURSO DE DIREITO  

PANDEMIA COVID-19  

ANO LETIVO 2021 

 

O curso de graduação em Direito, lotado 

no Centro de Estudos Sociais Aplicados – 

CESA da Universidade Estadual de 

Londrina, após proposta do seu Colegiado, 

apreciada pelo Núcleo Docente 

Estruturante apresenta sua proposta de 

ATIVIDADE REMOTA PARA O ANO DE 

2021: 

 

Considerando a Resolução CEPE no xxx/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; onde no Art. 1º autoriza a continuidade 

das atividades de graduação pelo Ensino Remoto Emergencial com abertura 

gradual excepcional para as atividades presenciais, conduzindo e organizando 

a oferta dos componentes curriculares obrigatórios por meio de um Plano 

Especial de Matriz Curricular. 

Considerando a Resolução CEPE nº 27/2020, que regulamenta as 

atividades acadêmicas de graduação não presenciais/ensino remoto 

emergencial, em decorrência da pandemia COVID-19, nos Projetos 

Pedagógicos de Cursos (PPC) na Universidade Estadual de Londrina, e dá 

outras providências.  

Considerando a Resolução CEPE nº 21/2021, e CEPE nº 23/2021, que 

estabelecem o Calendário das Atividades de Ensino dos Cursos de Graduação 

para o ano letivo de 2021, da Universidade Estadual de Londrina, vigente para o 

momento da pandemia de COVID-19. 

Considerando a Instrução de Serviço PROGRAD No 1/2020 que traz 

orientações aos Programas de Atividades Acadêmicas para a organização das 
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atividades acadêmicas da graduação, enquanto perdurarem as 

excepcionalidades decorrentes da pandemia COVID-19.  

Considerando a Instrução de Serviço PROGRAD nº 02/2021, que estabelece 

orientações e procedimentos para a criação de turmas / pautas de Estágio 

Curricular Obrigatório e de Trabalho de Conclusão de Curso, e dá outras 

providências.  

Considerando a Segunda Edição do Plano de Contingência, que dispõe 

sobre orientações de Segurança Sanitária para o enfrentamento da Covid-19 da 

Universidade Estadual de Londrina.  

Considerando as Resoluções SESA para o período de pandemia da Covid-

19, que indicam que o retorno às aulas presenciais somente poderá ocorrer por 

meio do estrito cumprimento integral às recomendações sanitárias contidas nos 

dispositivos das Resoluções SESA nº 632/2020, de 05/05/2020, e nº 0098/2021, 

de 03/02/2021, e suas alterações.  

Considerando que, na permanência do estado de restrição sanitária na 

região, é permitido pela Deliberação CEE nº 01/2021 a organização do ano letivo 

2021 integrando, nos limites das condições sanitárias, atividades presenciais e 

remotas.  

O Colegiado do Curso de Direito apresenta, o Plano Especial de Matriz 

Curricular (PEMC) para 2021, que propõe o retorno às atividades, mediante o 

planejamento descrito a seguir, observados os três pilares: qualidade do 

ensino, inclusão social e segurança sanitária. 

 

1.) ORIENTAÇÕES GERAIS: 

a) Seja respeitada a Matriz Curricular vigente no PPC do Curso, que poderá 

ser flexibilizada, em caráter excepcional. 

b) Todo estudante regularmente matriculado poderá trancar matrícula 

durante o período de pandemia de COVID-19, 1(um) trancamento por período 

letivo, independentemente dos trancamentos que já foram realizados na sua vida 

acadêmica.  

c) Seja autorizada, automaticamente, a concessão de mais um 1 (um) ano 

letivo aos estudantes que teriam o prazo de integralização de curso encerrado 

no corrente ano, contemplando os estudantes que já tiveram 1 (um) ano de 

prorrogação, e os que ainda não tiveram. 



3 
 

 

 

2. SEMANA DE ACOLHIMENTO AOS CALOUROS 

 

Considerando que o objetivo da primeira semana deve ser de acolhimento e 

aproximação entre os novos alunos e os docentes, o Colegiado sugere que: 

 

Semana Atividades Séries 

 

Início 

Ano 

Letivo/2021 

     02 /08/ 2021 

Semana de 

Acolhimento 

Reuniões online com 

os docentes e alunos, 

por turmas 

Roda de Conversas, 

1ª 

 

Professor 

junto com a sua 

turma 
 

      

 

As demais séries 2º ao 5º ano, cada professor junto com suas respectivas 

turmas decidirá o início de seus trabalhos, com início 02/08/2021. 

 

3. PLANO DE ATIVIDADES REMOTAS 

 

3.1) Orientações sobre ministração de Aulas:  

 

As aulas devem ser ministradas nos mesmos horários e dias das aulas 

presenciais propostas para o ano letivo de 2021, com as seguintes modificações: 

 

a) O tempo das aulas passa de 1h.40 (quando presenciais) para 1h (aulas 

síncronas de forma remota-Meet), os outros 40 minutos devem ser compensadas 

com atividades assíncronas colocadas no Classroom, no momento das aulas 

(Ex. textos, atividades, pesquisas etc.) de preferência sem atribuição de notas, 

para não sobrecarregar nem alunos e nem professores com as correções. Em 

situações excepcionais outras plataformas poderão ser utilizadas, desde que 

previamente combinado com suas respectivas turmas. 
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Conforme autoriza o Art. 5º da Resolução CEPE n° 027/2020: “A contagem da 

carga horária da atividade acadêmica/ disciplina/ módulo, no ensino remoto 

emergencial, deve considerar além da carga horária que compõe o trabalho 

síncrono/assíncrono, também a carga horária prevista que será necessária para 

execução das atividades propostas aos estudantes, para o cômputo geral da 

carga horária da atividade acadêmica/disciplina/ módulo”.  

b) As aulas poderão ser gravadas se o professor assim quiser, bem como as 

atividades assíncronas poderão ser vídeos gravados e disponibilizados pelo 

docente que desejar; 

c) Serão utilizadas as ferramentas Google (Meet para atividades síncronas on-

line e Classroom para as assíncronas), preferencialmente por intermédio do e-

mail institucional da Universidade Estadual de Londrina, para 

planejamento/organização/aulas remotas, entre outras atividades que possam 

ser propostas aos alunos.  

d) As avaliações (de preferência, não deverão ser provas escritas) possam 

acontecer, desde que, de forma adequada ao ambiente virtual. Os instrumentos 

de avaliação poderão ser compostos de questionários, trabalhos, seminários, 

exercícios, ciclo de debates, resenhas ou outras atividades afins, à escolha do 

docente.  

Obs* Que sejam realizadas, no mínimo, 2 (duas) avaliações disciplina, tanto 

anuais como semestrais, por período letivo;  

e) A forma de computar frequência nos momentos síncronos, ficará a critério de 

cada docente; 

f) As Atividades Acadêmicas Complementares (AAC), nesse momento de 

ensino remoto, poderão ser realizadas de modo online; 

g) Em situações excepcionais, o colegiado ou os departamentos poderão 

deliberar sobre formas alternativas de cumprimento da carga horária prevista nas 

disciplinas sempre respeitando o PDI da UEL e o PPC do Curso de Direito. 

h) As disciplinas de dependência permanecem inalteradas, as orientações de 

atividades ficam a critério dos professores aos seus alunos em dependência. 

i) Nesse ano acadêmico de 2021 NÃO teremos trocas provisórias de turnos dos 

discentes, cada aluno deve permanecer em seu turno oficial, sob pena de 

reprovações por notas e faltas; 
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j) As trocas de turnos definitivas só podem ocorrer, em regra, com a permuta 

entre alunos do mesmo ano. Excepcionalmente, pode ocorrer por aprovação em 

concursos públicos, emprego com carteira assinada comprovadamente, sempre 

passando pela avaliação do Colegiado de Curso. Aprovação em estágios 

extracurriculares não permitem a troca de turno pelo discente. 

 

3.2) Horários das aulas síncronas: 

 

Manhã 8.30 - 9.30 20 minutos 

intervalo 

9.50- 10.50 

Tarde 14.30 -15.30 20 minutos intervalo 15.50 – 16.50 

Noite 19.30 - 20.30 20 minutos intervalo 20.50 – 21.50 

 

Obs* – possíveis alterações poderão ocorrer, desde que, com a aprovação da 

chefia departamental. 

 

3.3) Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (6TCC410): 

A disciplina 6 TCC 410 é semestral e não sofrerá alteração para o ano 

letivo de 2021; 

A orientação deverá ser estabelecida entre professores orientadores e 

seus orientandos, de modo remoto; 

Cronograma das Defesas de TCC: 

• Até 31 de agosto de 2021, desde que justificado, poderá haver 

requerimento de troca de orientadores; 

• A partir desta data (31 de agosto de 2021) poderão ser realizadas as 

Bancas Examinadoras, de modo virtual por Zoom ou Meet; 

• 15 de dezembro de 2021 último dia para realização das Bancas 

Examinadoras. 
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Todas as informações específicas referentes a disciplina 6 TCC 410 estarão 

disponíveis em Edital do TCC no início de agosto de 2021 (em conformidade 

com a Resolução 023/2020 CEPE). 

 

3.4) ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DO 4ª E 5º ANO – EAAJ 

 

a) O Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos – EAAJ está preparado para 

continuar as atividades de forma remota (Meet, WhatsApp, E-mail ou outros 

meios escolhidos pelo docente) do estágio curricular obrigatório na data do dia 

02/08/2021 com todas as turmas e disciplinas;  

b) Enquanto não houver a possibilidade de registro da frequência por meio 

eletrônico, a frequência será computada por atividade cumprida em dia de 

estágio. 

c) Avaliações e Exames serão realizados com base nas atividades que o 

estagiário executou. 

 

CONCLUSÕES 

 

O calendário letivo 2021 foi dividido em dois semestres, em que o 1º semestre 

compreende o período de 02/08/2021 a 15/12/2021 e o 2º semestre o período 

de 24/01/2022 a 23/06/2022.  

Iniciaremos o ano letivo de 2021 de modo remoto, na data de 02/08/21 e só 

retornaremos de modo presencial quando houver determinação pela Instituição. 

 

 

 

 

 

 


