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PLANO ESPECIAL DE MATRIZ CURRICULAR (PEMC) DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA PARA O ENSINO REMOTO 
EMERGENCIAL (ERE) 
 

CONSIDERANDO a Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CES nº 14, de 13 de março de 2002, que estabelece as 

Diretrizes Curriculares para os cursos de Geografia; 
CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 17.505, de 11 de Janeiro de 2013, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o 

Sistema de Educação Ambiental, e adota outras providências; 
CONSIDERANDO a Deliberação nº 04/13, sobre normas estaduais para a Educação Ambiental no Sistema Estadual de Ensino do Paraná, 

com fundamento na Lei Federal nº 9.795/1999, Lei Estadual nº 17.505/2013 e Resolução CNE/CP nº 02/2012; 
CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Nacionais 

para a Educação em Direitos Humanos; 
CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007, que dispõe sobre procedimentos a 

serem adotados quanto ao conceito de hora-aula, e dá outras providências; 
CONSIDERANDO a Resolução CEPE nº 0086/2010, que estabelece diretrizes gerais para proposição, implantação e alteração de 

Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação na Universidade Estadual de Londrina; 
CONSIDERANDO a Deliberação da Câmara de Graduação nº 08/2009, que estabelece critérios para aplicação do conceito de hora-aula na 

Universidade Estadual de Londrina; 
CONSIDERANDO o disposto no Regimento Geral da UEL; 
CONSIDERANDO que cada curso de graduação tem um currículo organizado de acordo com a legislação em vigor, devendo ser cumprido 

integralmente pelo estudante, a fim de que possa qualificar-se para a obtenção de um grau acadêmico; 
CONSIDERANDO os pronunciamentos contidos no processo nº 13.825, de 20 de julho de 2018. 
CONSIDERANDO os pronunciamentos contidos no processo nº 13.825, de 20 de julho de 2018. 
Considerando a RESOLUÇÃO CEPE N o 032/2021 que regulamenta as atividades acadêmicas de Graduação nos Projeto 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 RESOLUÇÃO CEPE No 23/2021, que dispõe sobre o Calendário das Atividades de Ensino dos Cursos de Graduação, da 
Universidade Estadual de Londrina referente ao ano letivo de 2021, vigente para o momento da pandemia de COVID-19. 

Considerando a INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PROGRAD No 001/2020 que traz orientações para os Programas de Atividades Acadêmicas para 
organização das atividades acadêmicas da graduação enquanto perdurarem as excepcionalidades decorrentes da pandemia COVID-19. 

Considerando a INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PROGRAD No 002/2020 que estabelece orientações para o Plano Especial de Matriz Curricular 



para organização das atividades acadêmicas enquanto perdurarem as excepcionalidades decorrentes da pandemia COVID-19. 
O Colegiado do Curso de Graduação dos cursos de Geografia representado: prof. Ricardo Lopes Fonseca, prof. Fábio César Alves Cunha, 

prof.ª Deise Fabiana Ely, prof.ª Adriana Castreghini de Freitas Pereira, prof. Osvaldo Coelho Pereira Neto, prof.ª Edineia Vilanova Grizio-Orita, prof.ª 
Diânice Oriane da Silva, prof. Silvana Araujo Silva, prof. José Carlos de Camargo Lourenço, discente Kelvin Saymon Magalhães, discente Maria 
Olívia Buzato de Carvalho, discente Mateus Jukowski Rocha e discente Thainara Campos, propõe o seguinte Plano Especial de Matriz Curricular e 
orienta que o ano-letivo 2021 inicie de forma remota e que a proposta a ser desenvolvida nas fases 2 e 3 sejam ajustadas conforme orientações da 
PROGRAD, garantindo a segurança sanitária dos discentes e docentes. 
 
O PLANO ESPECIAL DE MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA TEM COMO: 
 

Este plano tem como premissa fundamental o retorno responsável às atividades acadêmicas da comunidade universitária, baseado em três 
pilares: qualidade do ensino, inclusão social e segurança sanitária. 

A Matriz pedagógica está sustentada no conjunto de um ementário de atividades acadêmicas no curso de geografia por atividade teórico e 
prática desenvolvido por meio do ensino remoto, não presencial, intercalado a um modelo híbrido de atividades diárias através de disciplinas 
semanais, com respectivo ementário e programa de atividades, apresentado e acordado com os discentes em cada apresentação do plano de 
trabalho na modalidade do ensino remoto a distância, com a respectiva aprovação do Colegiado do Curso de Geografia, Conselho do departamento 
de Geociências.  

Visando dar transparência no tocante a execução das atividades, o seu planejamento de atividades inicial, compõe o anexo desta matriz, 
contendo o ementário da disciplina ofertada  no ano letivo 2021, definido no calendário acadêmico do CEPE.  

Para o alcance dessa formação acadêmica o processo de ensino e aprendizado no curso de Geografia para o ensino remoto está embasado 
numa matriz de articulação entre os eixos de conhecimento e as atividades pedagógicas.  

A quantidade de horas em aulas por ensino remoto não presencial, necessárias para cumprir a carga horária do plano especial da matriz 
curricular do curso de geografia, decorre do atual cenário de pandemia e das deliberações constituídas nas resoluções CEPE 022/2020, 027/2020 e 
023/2021 para o ano letivo de 2021. 

A hora aula adotada pelo curso de Geografia como opção para o Ensino remoto é de 60 (sessenta) minutos por hora aula, afim de melhor 
compatibilizar os agendamentos com das atividades programadas com a hora relógio. Entretanto, essa  adoção do tempo da sua hora aula, 
ficará a critério do docente, ao estabelecer o programa de atividades da disciplina, podendo também utilizar a hora aula convencional de 50 
(Cinquenta) minutos como estabelecida no Projeto Político Pedagógico do curso de  Geografia. 

A seguir, estão discriminados os quadros com a especificação detalhada para cada ano seriado de atividade das disciplinas do curso de 
geografia com habilitação na Licenciatura, contendo o código, nome da disciplina e a carga horária teórica, prática, de práticas como componente 
curricular - PCC e total de aulas para cada disciplina, atividades acadêmicas complementares e disciplinas optativas, quando ofertadas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Curso de Geografia, PPC-2010 (Seriado Anual) 
 

3ª Série 
 

 
Cód 

 
Nome 

Carga Horária 

Teór. Prát. Total Oferta Modalidade ofertada 

6GEO066 Geografia Urbana 105 30 135 A Licenciatura/Bacharelado 

6GEO067 Hidrografia 60 15 75 1S Licenciatura/Bacharelado 

6GEO068 O Espaço Geográfico Mundial 60 15 75 1S Licenciatura/Bacharelado 

6GEO077 Geografia, Turismo e Território 60 15 75 2S Licenciatura/Bacharelado 

6GEO069 Sensoriamento Remoto Digital 30 30 60 1S Bacharelado 

6EMA034 Estatística 30 30 60 1S Bacharelado 

6 GEO070 Geoprocessamento 15 45 60 2S Bacharelado 

6GEO071 Metodologia de Pesquisa em Geografia Física 
 

30 
 

30 
 

60 
 

2S 
Bacharelado 

6GEO072 Metodologia de Pesquisa em Geografia Humana 
 

30 
 

30 
 

60 
 

2S 
Bacharelado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4ª Série 

 

 
Cód 

 
Nome 

Carga horária 

Teór. Prát. Total Oferta Modalidade ofertada 

6GEO73 Geografia do Brasil 105 30 135 A Licenciatura/Bacharelado 

6GEO075 Recursos Naturais e Meio Ambiente 60 15 75 1S Licenciatura/Bacharelado 

6GEO079 Biogeografia 60 15 75 2S Licenciatura/Bacharelado 

6GEO076 Políticas de GestãoTerritorial 60 15 75 1S Bacharelado 

6GEO078 Análise Ambiental 60 15 75 2S Bacharelado 

6GEO74 Planejamento Urbano e Regional 105 30 135 A Bacharelado 

6TCC305 
Trabalho de Conclusão de Curso 

(Monografia) 
60 240 300 A Bacharelado 

6TCC306 Trabalho de Conclusão de Curso (Estágio Profissional) 60 240 300 A Bacharelado 

 
O curso terá aulas aos sábados. 
 
A metodologia de implementação das atividades remotas dos componentes estruturantes do plano se dará mediante a adoção dos seguintes 

procedimentos: 
O retorno proposto será por meio de aulas não presenciais, com atividades acordadas entre docentes e discentes no desenvolvimento de 

conteúdos teóricos e práticos através do ensino remoto, seguindo as fases propostas na resolução CEPE 022/2020 onde estabelece que: 
Fase 1: atividades predominantemente não presenciais (Atividades Pedagógicas Remotas - APR) para todos os cursos e séries que tiverem 

condições de já iniciarem as atividades; 
Fase 2: retomada gradual e escalonada das atividades presenciais, associadas às não presenciais; 
Fase 3: retorno ampliado das atividades presenciais. 
Recomenda-se que todas as aulas, ministradas de forma remota, sejam gravadas para que os estudantes que não conseguirem participar no 

horário original possam fazê-lo em outro momento, (quando houver garantias de segurança sanitária aos discentes e docentes do curso) fora do 
contexto. 

São permitidas atividades síncronas e assíncronas no transcurso e conclusão das disciplinas. 
Recomenda-se a utilização das ferramentas de tecnologia de informação, preferencialmente, por meio do Google e seus aplicativos para 

elaboração, exposição individual e em grupo, de registros, produção, reprodução áudio e visual e registro de dados e armazenamento para 
atividades remotas síncronas e assíncronas, e interativas com comunicação docente e discente através do correio eletrônico institucional da 



Universidade Estadual de Londrina, Whatsapp  e Youtube, subsidiar e efetivar a elaboração do planejamento, organização, preparação de aulas, 
entre outras atividades que possam ser propostas aos docente e discente no ensino remoto. 

As avaliações podem acontecer durante a Fase 1, desde que de forma adequada ao ambiente virtual. 
O computo das presenças discente serão instituídas via Instrução de Serviço, pela PROGRAD. 
Os Planos de Curso das disciplinas adequadas para as atividades remotas deverão ser reestruturados lançadas no Sistema acadêmico da UEL, 

após posterior aprovação do Colegiado. 
E, decorrente do processo de capacitação formativo promovido mediante a atividade do Virtuel e de acolhimento acadêmicos, por meio das 

medidas promovidas de inclusão socioeconômica e de infraestrutura para promoção da condição adequada para que discentes e docentes possam 
conviver no contexto da promoção efetiva do ensino remoto na Universidade Estadual de Londrina, através de suas políticas de inclusão e 
permanência estudantil. 

Não serão permitidas adequações nas matrículas, tendo em vista que o período destinado a isso foi cumprido anteriormente a paralisação das 
atividades. 

As atividades acadêmicas de natureza especial obrigatória (TCC e Estágio Curricular Obrigatório) devem seguir o calendário letivo 2021, 
apresentado na RESOLUÇÃO CEPE No 023/2021 e suas respectivas alterações. Estas atividades serão realizadas fora do período normal de aulas. 

Os estudantes que indicaram dificuldade de acesso à Internet ou Computador, nos questionários disponibilizados pelo colegiado de curso, 
coletivamente contatados pelo Programa de Permanência Estudantil, Centro Acadêmico de Geografia, Docentes do Depto. de Geociências, dentre 
eles os membros do NDE e Membros do Colegiado do curso de Geografia na busca de             solução para o problema. 

Faz-se importante enfatizar que o curso de Geografia possui necessidades, de caracaterísticas didáticas e pedagógicas para realização de 
trabalhos de campo. Entende-se, contudo, que devido ao atual contexto pandêmico e não havendo segurança sanitária aos docentes e discentes as 
atividades/conteúdos relacionados aos trabalhos de campo serão adaptados enquanto perdurar a fase 1. .Reforça-se que o curso de Geografia 
possui a necessidade de realização de trabalhos de campo e tal atividade é essencial para a formação dos estudantes e, portanto, deverão ocorrer 
quando houver condições sanitárias adequadas. 

Este PEMC foi aprovado pelos membros do Colegiao de Curso de Geografia na data: 22/06/2021. Foi aprovada em reunião de Conselho do 
Departamento de Geociências na data: 02/07/2021. Foi referendada em reunião de Conselho do Centro de Ciências Exatas na data: 08/07/2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro de Horário das aulas remotas para os Curso de Geografia, Matutino e Noturno – Sistema Acadêmico SERIADO ANUAL 

 
Distribuição de disciplinas do curso de Geografia – Sistema Acadêmico Seriado Anual – 3ª Série. 

Semestre Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1º 
Semestre 

6GEO066 
GEOGRAFIA URBANA 

 
Prof. Carlos 

6GEO067 
HIDROGRAFIA 

 
Prof. Gilnei 

6EMA034 
ESTATÍSTICA 

 
Prof. Leonel 

6GEO069 
SENSORIAMENTO 
REMOTO DIGITAL 

 
Prof. Marcelo 

6GEO068 
ESPAÇO GEOGRÁFICO 

MUNDIAL 
 

Prof.  Carlos (2000) 
Prof. Fernando (1000) 

2º 
Semestre 

6GEO077 
GEOGRAFIA, TURISMO E 

TERRITÓRIO 
 

Prof.ª Maria Joseli 

6GEO066 
GEOGRAFIA URBANA 

 
Prof. Carlos 

6GEO070 
GEOPROCESSAMENTO 

 
Prof. Osvaldo 

6GEO071 
METOLOGIA DE 
PESQUISA EM 

GEOGRAFIA FÍSICA 
 

Prof. Marcel 

6GEO072 
METOLOGIA DE PESQUISA EM 

GEOGRAFIA HUMANA 
 

Prof. Fernando (2000) 
Prof. Carlos (1000) 

 
Distribuição de disciplinas do curso de Geografia – Sistema Acadêmico Seriado Anual – 4ª Série. 

Semestre Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1º 
Semestre 

6GEO076 
POLÍTICAS DE 

GESTÃO TERRITORIAL 
 

Prof. Marcelo (2000) 
Prof. Sérgio (1000) 

6GEO074 
PLANEJAMENTO 

URBANO 
 

Prof.ª Ideni (2000) 
Prof.ª Léia (1000) 

6GEO073 
GEOGRAFIA DO BRASIL 

 
Prof. Nilson 

 

6GEO075 
RECURSOS NATURAIS E ED. 

AMBIENTAL 
 

Prof. Marcel 

2º 
Semestre 

6GEO078 
ANÁLISE AMBIENTAL 

 
Prof. Gilnei 

6GEO074 
PLANEJAMENTO 

URBANO 
 

Prof.ª Ideni (2000) 
Prof.ª Léia (1000) 

6GEO073 
GEOGRAFIA DO BRASIL 

 
Prof. Nilson 

6GEO079 
BIOGEOGRAFIA 

 
Prof.ª Edinéia 

 

 
Obs.: o PEMC poderá sofrer alteração sempre que for necessário para atender as necessidades do curso de Geografia. 
 


