
 

 

 

 
 

 

 

Plano Especial de Matriz Curricular do ano letivo de 2021 

Centro de Letras e Ciências Humanas 

 Departamento de Letras Estrangeiras Modernas 

CURSO DE LETRAS - FRANCÊS 

 

Tendo em vista a necessidade de adequação da matriz curricular do curso de Letras - 

Francês (Resolução CEPE/CA n
o
 110/2009) à pandemia de corona vírus que se instalou no 

mundo, não poupando o Estado do Paraná, nem a cidade de Londrina, elaboramos o presente 

Plano Especial de Matriz Curricular para o ano letivo de 2021. Para tanto, levamos em conta 

a Resolução CEPE n
o
 22/2020 que “Regulamenta as atividades acadêmicas de graduação, 

enquanto perdurarem as excepcionalidades decorrentes da pandemia COVID-19, vinculadas 

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

providências”, a Resolução CEPE 032/2021, 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”, bem como a Resolução CEPE n
o
 23/2021, que 

“Estabelece o Calendário das Atividades de Ensino dos Cursos de Graduação para o ano 

letivo de 2021”.  

Nossa proposta de adaptação do curso de Letras – Francês às urgências do momento 

atual se pauta pelo Artigo 2º da Resolução CEPE n
o
 32/2021, que reza o que segue: “São 

princípios a serem observados no planejamento e no retorno às atividades acadêmicas: I – 

qualidade do ensino; II – inclusão social; III – segurança sanitária”. 

 

Da segurança sanitária 

A organização da segurança sanitária está baseada na Resolução 32/2021, cujo artigo 

5, inciso 1 dispõe que:  



 

 

“Para as atividades académicas previstas para serem desenvolvidas remotamente seguir-se-á 

as orientações constantes na Resolução CEPE n° 027/2020 que regulamenta as atividades 

académicas de graduação não presenciais/ensino remoto emergencial”. 

E na Referida Resolução, em seu artigo 4, inciso 3, dispõe-se que : « A segurança 

sanitária deverá observar protocolo elaborado pela Universidade ». 

Entendemos, com a adoção desse formato, recomendado pela universidade, 

salvaguardarmos o princípio de segurança sanitária, incitando a todos os graduandos a se 

manterem em suas casas pelo maior tempo possível. 

Assim, e em relação aos componentes curriculares da matriz vigente em cada série do 

curso, todos serão realizados de forma não presencial enquanto vigorar a legislação vigente. 

 

Da qualidade do ensino e da inclusão social  

Qualidade do ensino e inclusão social caminham juntas em toda universidade pública 

e gratuita, enquanto espaço democrático de formação de quadros de excelência. Como as 

atividades acadêmicas acontecerão unicamente de forma remota, nas modalidades síncrona e 

assíncrona, a fim de preservar a saúde dos estudantes, professores e funcionários, contaremos 

com os recursos que o governo do Estado e a UEL têm mobilizado para oferecer a todos os 

estudantes condições de acompanhar as atividades remotas, franqueando-lhes chips com 

dados de internet e emprestando-lhes tablets e até mesmo notebooks. 

Os docentes do curso estão orientados a permanecer atentos aos alunos que 

apresentarem dificuldades para acompanhar as aulas remotas, encaminhando-os ao Colegiado 

de curso para que este providencie, junto à instância responsável, equipamento ou dado de 

internet ou, até mesmo, encaminhe ao atendimento psicológico do SEBEC, quando julgar ser 

necessário.  

Durante o ano letivo de 2020, quando todas as atividades do curso se mantiveram 

remotas, a Comissão de Acompanhamento da implementação do Plano Especial de Matriz 

Curricular dos cursos, coordenada pela Profa. Dra. Márcia Rorato, juntamente com o 

Colegiado dos cursos do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas convocaram 

reuniões de avaliação do andamento dos cursos com alunos e professores, em separado, a fim 

de ouvir as demandas de todos e buscar alternativas para uma melhor adaptação à nova 

realidade pandêmica. Para o ano letivo de 2021, contamos com a continuidade das reuniões 

periódicas a fim de nos mantermos conectados com as demandas dos estudantes e dos 

docentes no intuito de detectar precocemente problemas a fim de poder saná-los a contento, 

de modo a não excluir nenhum estudante do processo de formação. 

 



 

 

Das atividades acadêmicas 

As atividades acadêmicas do ano letivo de 2021 serão iniciadas por uma semana de 

acolhimento e adaptação dos alunos de primeiro ano e readaptação dos demais alunos às 

atividades on-line com programação que inclui bate-papo com docentes e egressos do curso, 

bem como uma palestra sobre música brasileira e francesa ministrada pela professora e artista 

Nancy Alves, a convite do curso. Na semana seguinte, iniciar-se-ão as atividades de aula, 

inteiramente remotas, com uso de internet e de plataformas digitais, conforme o calendário do 

curso, respeitando a Resolução CEPE no 23/2021. 

 

Da matriz curricular: planejamento das atividades remotas 

Como já posto anteriormente, todas as disciplinas serão ministradas de forma remota. 

As atividades acadêmicas relacionadas às disciplinas e à orientação de Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) acontecerão de forma preferencialmente assíncrona, não 

excluindo, contudo, a forma síncrona. Privilegiar uma forma em detrimento da outra visa a 

favorecer o acesso dos alunos aos conteúdos, pois leva em conta possíveis dificuldades 

materiais, como conexão de internet intermitente ou de baixa velocidade, uso de 

computadores velhos e lentos ou problemas pessoais decorrentes da presença de crianças e 

idosos no mesmo espaço de aprendizagem, que se tornará a casa do aluno. 

Os docentes empregarão preferencialmente a mesma plataforma de ensino on-line, o 

Google Classroom, visando a mais rápida familiarização dos alunos com esse meio, lançando 

mão, a partir dela, de atividades como: gravação de aulas e disponibilização na plataforma, 

discussões via chat, audição de podcasts e de músicas, visualização de filmes, curta 

metragens, reportagens televisivas e demais documentos em vídeo, exercícios de gramática e 

prática de idioma estrangeiro por meio de sites especializados, leitura de textos disponíveis 

em bases de dados e repositórios legais virtuais, de acesso aberto, produção de textos, de 

podcasts e de pequenos vídeos, participação de aulas síncronas feitas com chamada de vídeo. 

Há a recomendação de que toda atividade síncrona seja gravada e disponibilizada 

posteriormente para os alunos que não puderem acompanhá-la no momento de sua realização. 

As orientações de TCC seguirão pelo mesmo caminho, integrando à leitura e entrega 

de fichamentos e de partes do trabalho discussões com o orientador por e-mail, chamadas de 

vídeo, Whatsapp e/ ou por chamadas telefônicas, quando necessário. As defesas de TCC 

acontecerão por meio remoto. 

Os alunos também serão estimulados a cumprir as Atividades Acadêmicas 

Complementares de forma remota, com a participação em eventos da universidade e de 

outras instituições. 
 



 

 

As avaliações das atividades acadêmicas serão adaptadas ao meio virtual e serão 

realizadas em consonância com as práticas de aula, de modo a solicitar dos alunos um tipo de 

produção que já tenha sido praticado ao longo do semestre. Deverão ser preferencialmente 

assíncronas para evitar que problemas de ordem material ou pessoal interfiram no 

desempenho dos alunos. As atividades síncronas serão desenvolvidas nos dias e horários das 

disciplinas. Elas serão gravadas e disponibilizadas pelos docentes para os alunos que não 

puderem assisti-las no horário determinado, possibilitando que acompanhem as aulas a 

despeito de problemas de conexão de internet ou de ordem pessoal. Os docentes serão 

orientados a ficar disponíveis nos horários das aulas para tirar dúvidas via chat. 

 

Visando assegurar a continuidade de um ensino de qualidade, democrático e, neste 

momento, que não ofereça perigo à saúde de estudantes, professores e funcionários da 

universidade, repensamos o funcionamento do curso de Letras – Francês de modo remoto, 

nos termos explicitados neste Plano Especial de Matriz Curricular. 

Neste momento terrível para todas as gerações que o estão vivendo, e cujos ecos, sob 

a forma tanto das perdas e dos traumas pessoais, quanto da inédita crise econômica que já se 

desenha, se farão ouvir por longos anos, é também para nós, professores, que os olhos de 

nossos alunos se voltarão. Em contexto ficcional assustador porque muito semelhante ao 

nosso, escrevia Albert Camus, em seu romance A Peste, em 1947: “Não se cumprimenta um 

professor por ensinar que dois mais dois são quatro. Ele será talvez cumprimentado por ter 

escolhido essa bela profissão”. Quando reinam as incertezas e os questionamentos da razão e 

da ciência em meio a uma epidemia, para além de algum hipotético reconhecimento, é para 

reafirmar que dois mais dois são quatro, que só o conhecimento salva vidas, que mantemos 

nossas atividades, apesar de tudo.



 

 

Horários da área de francês 2021 para os alunos 

1o semestre 

horário 2a. feira 3a. feira 4a. feira 5a. feira 6a. feira 

 

19h15 

- 

20h55 

 

1o. ano Língua I 6LEM040 
Suélen 

 

2o. ano Pop. Franc. 6LEM044 
Prof. Ana Amélia 

 

3o. ano Língua III 6LEM047 

Yvone 

 

4º. Ano Lit. Fr. II 6LEM054  
Laura 

 

 

1o. ano Asp. Hist. 6HIS005 

Mariana 
 

2o. ano Manif. Filo 6FIL123 

Luiz Henrique 
 

3o. ano Prát. Trad. I 6LEM050 
Yvone 

 
4º. Ano Prát. Orais 6LEM053 

Michela 

 

1o. ano Língua I 6LEM040 
Suélen 

 

2o. Ano Língua II 6LEM123 
Michela 

 

3o. ano TCC 6TCC105 

 

4o. ano Prát. Trad. II 6LEM052 
Ana Amélia 
 

 

1o. ano Prod. Texto 1(Fr. e 

Esp.) 6LET104 Mariana 

 

2o. ano Língua II 6LEM123 
Michela 

 

3o. ano Manif. Sociais 
6SOC095 José Júlio 

 

4º. Ano TCC 6TCC106 

 

 

1o. ano Língua I 6LEM040 
Suélen 

 
2o. ano Normas 6CIN006 

Marcos Antônio 

 

3o. ano Prát. Escr.  
6LEM049 Yvone  

 
4º. ano VAGO 

 

 

21h10 

- 

22h50 

 

 

1o. ano VAGO 

 
2o. ano Língua II 6LEM123 

Michela 
 

3o. ano Lit. Fr. I 6LEM048 Ana 

Amélia 

 
4º. Ano Língua IV 

6LEM051 Suélen 

 

1o. ano Asp. Hist. 6HIS005 

Mariana 
 

2o. ano Linguística III (Fr. E 

Esp.) 6LET112 Wagner 
 

3o. ano Língua III 6LEM047 
Yvone 

 

4º. Ano Lit. Fr. II 6LEM054  
Laura 

 

1o. ano Intr. Est. Lit (Fr. e 

Esp.) 6LEM120 Ana Amélia 
 

2o. ano VAGO 
 

3o. ano TCC 6TCC105 
 

4º. Ano Língua IV  
6LEM051 Suélen 

 

 

1o. ano Fono 6LEM041  
Michela 

 
2o. ano Linguística III (Fr. e 

Esp.) 6LET112 Wagner 
 

3o. ano Manif. Sociais 
6SOC095 José Júlio 

 

4º. Ano TCC 6TCC106 

 

1o. ano Linguística 1(Fr. e 

Esp.) 6LET105 Daiany 
 

2o. ano Introd. Trad. 
6LEM043 Yvone 

 

3o. ano Lit. Fr. I 6LEM048  
Ana Amélia 

 
4º. Ano VAGO 

 



 

 

Horários da área de francês 2021  
2o semestre 

horário 2a. feira 3a. feira 4a. feira 5a. feira 6a. feira 

 

19h15 

- 

20h55 

 

1o. ano Língua I 6LEM040 
Suélen 

 

2o. ano Top. Ling. 6LEM045 Prof. 

Ana Amélia 
 

3o. ano Língua III 6LEM047 

Yvone 

 

4º. Ano Lit. Fr. II 6LEM054  
Laura 

 

 

1o. ano Manif. Art. 6ART011 

Vanessa 
 

2o. ano Manif. Filo 6FIL123 

Luiz Henrique 
 

3o. ano Prát. Trad. I 6LEM050 
Yvone 

 
4º. Ano Prát. Orais 6LEM053 

Michela 

 

1o. ano Língua I 6LEM040 
Suélen 

 

2o. Ano Língua II 6LEM123 
Michela 

 

3o. ano TCC 6TCC105 

 

4o. ano Prát. Trad. II 6LEM052 
Ana Amélia 
 

 

1o. ano Prod. Texto 2(Fr. e 

Esp.) 6LET106 Mariana 

 

2o. ano Língua II 6LEM123 
Michela 

 

3o. ano Manif. Sociais 
6SOC095 José Júlio 

 

4º. Ano TCC 6TCC106 

 

 

1o. ano Língua I 6LEM040 
Suélen 

 
2o. ano Normas 6CIN006 

Marcos Antônio 

 

3o. ano Prát. Escr.  
6LEM049 Yvone  

 
4º. ano VAGO 

 

 

21h10 

- 

22h50 

 

 

1o. ano VAGO 

 
2o. ano Língua II 6LEM123 

Michela 
 

3o. ano Lit. Fr. I 6LEM048 Ana 

Amélia 

 
4º. Ano Língua IV 

6LEM051 Suélen 

 

1o. ano Manif. Art. 6ART011 

Vanessa 
 

2o. ano Est. Gen. Lit. (Fr. E 

Esp.) 6LEM122 
 

3o. ano Língua III 6LEM047 
Yvone 

 

4º. Ano Lit. Fr. II 6LEM054  
Laura 

 

1o. ano Intr. Crítica Lit. (Fr. e 

Esp.) 6LEM121 Ana Amélia 
 

2o. ano VAGO 
 

3o. ano TCC 6TCC105 
 

4º. Ano Língua IV  
6LEM051 Suélen 

 

 

1o. ano Fono 6LEM041  
Michela 

 
2o. ano Est. Gen. Lit. (Fr. e 

Esp.) 6LEM122  
 

3o. ano Manif. Sociais 
6SOC095 José Júlio 

 

4º. Ano TCC 6TCC106 

 

1o. ano Linguística II(Fr. e 

Esp.) 6LET107 Daiany 
 

2o. ano Introd. Trad. 
6LEM043 Yvone 

 

3o. ano Lit. Fr. I 6LEM048  
Ana Amélia 

 
4º. Ano VAGO 

 


