
DÚVIDAS SOBRE O
PERÍODO ESPECIAL?

O CAEF TE
AJUDA!



AFINAL... 
O QUE É O PERÍODO ESPECIAL?
-  Período instaurado em regime de
urgência que possibilita a oferta de
disciplinas presenciais de forma remota.

 

- Duração: 29 de junho a 26 de Setembro.

 

- Todas serão ofertadas na modalidade
presencial, quando finalizada a suspensão
do calendário acadêmico.

 

-  É uma forma de "adiantar" algumas
disciplinas.



QUAIS AS CARACTERÍSTICAS
DO PERÍODO ESPECIAL?
- Não é obrigatório para alunos nem para
professores.

 

- Quem não quiser e/ou puder participar
dessas atividades não precisa trancar seu
curso.

 

- Ficarão mantidas as matrículas feitas no
início do ano, e após o fim do período
especial deve-se solicitar o cancelamento
nas que forem cursadas e aprovadas.



COMO FUNCIONA A
MATRICULA?
Será realizada pelos próprios acadêmicos  

interessados - seguindo as orientações da
coordenação de nosso curso.

 

Não, há limite no número de disciplinas
para matrícula.

JÁ ESTÁ VALENDO PARA O
NOSSO CURSO?
Não, ainda aguardamos pela aprovação
das disciplinas em nosso colegiado.

CONTUDO...



DEVEMOS RESPEITAR...

À carga horária total do período especial
que para os acadêmicos é de 180 horas.

 

Para os formandos, este limite é
aumentado em um terço, totalizando até
240 horas.

 

As disciplinas com 3 aulas semanais
totalizam 90 horas, as com 2 totalizam
60 horas.

 

- TCC, estágios e/ou outras atividades
tópicas não  contam para este limite.



POSSO CANCELAR MINHA
MATRÍCULA?

 - Sim, a qualquer momento  sem a
necessidade de apresentação de uma
justificativa.

QUAIS AS POSSIBILIDADES DE
AUXÍLIO PARA AMPLIAR A
INCLUSÃO DIGITAL?

 - A PRAE tem 3 editais abertos
atualmente, 2 para apoio com
planos de internet e 1 para
empréstimos de computadores.



DISCIPLINAS SÍNCRONAS,
ASSÍNCRONAS OU MISTAS?
Síncronas: Em forma de vídeo
conferência (deverão ser gravadas e
posteriormente disponibilizadas aos
acadêmicos).

 

Assíncronas: Vídeos gravados, atividades,

trabalhos e/ou artigos.

 
O  plano de ensino da disciplina
será disponibilizado para consulta
dos acadêmicos antes da matricula.



COMO SERÁ REGISTRADA A
FREQUÊNCIA?
- Somente através da realização de
trabalhos e exercícios de forma
assíncrona.

COMO SE DARÃO AS
AVALIAÇÕES?
- Serão definidas por cada professor no
plano de ensino.

HAVERÁ UMA
PLATAFORMA ÚNICA?
- Não, sendo uma escolha
realizada pelo docente.



O QUE SÃO OS CICLOS?

- São restrições para organizar a oferta,

matrícula e início das disciplinas.

 

- As disciplinas podem começar em
qualquer um dos ciclos e ir até o fim do
período especial.

DATAS IMPORTANTES:



VOCÊ NÃO ESTA SOZINHO!

- O CAEF/UFPR - quer OUVIR você!

 

Para isso criamos um formulário de
acompanhamento processual das
práticas pedagógicas desenvolvidas
durante o período especial.
 

Neste canal... sinta-se a vontade (e sem
medo) de expor suas opiniões,

realidades e denunciar suas dificuldades
com a realização dessas atividades.

 

NOSSO FORMULÁRIO SE ENCONTRA NA
BIO DE NOSSO INSTAGRAM!



Instagram:

https://www.instagram.com/caefufpr/

 

Facebook:

https://www.facebook.com/CAEducacao

FisicaUFPR/

 

Telegram:

https://t.me/educacaofisicaufpr

SIGA O CAEF/UFPR NAS REDES

SOCIAIS!


