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PLANO ESPECIAL DE MATRIZ CURRICULAR - 2021 

 

Introdução ao PEMC – Relações Públicas 

 

Em decorrência de toda a situação de excepcionalidade ocorrida no mundo em 2020, 

depois da instauração da pandemia pela OMS junto à disseminação do Corona Vírus, o 

curso de Relações Públicas se organizou para, além de considerar e acompanhar as 

determinações em todos os itens apontados a seguir pela UEL, elaborar um Plano Especial 

de Matriz Curricular que contemplasse, em consonância com os três princípios reguladores 

do ensino público estadual do Paraná de gratuidade e qualidade, o planejamento para as 4 

séries que estruturam o corpo de atividades acadêmicas obrigatórias e totalizam a Carga 

Horária prevista em Projeto Pedagógico de Curso. 

 

CONSIDERANDO o Ato Executivo nº 056/2021, que diz respeito à suspensão das 

atividades acadêmicas da UEL – relativas à graduação - em virtude da pandemia do SARS-

CoV2 e demais providências; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CEPE nº 02/2020, que suspende o calendário das 

atividades acadêmicas de ensino da Graduação e institui regime de excepcionalidade 

enquanto durar a pandemia; 

 

CONSIDERANDO o contido na Resolução CEPE nº 022/2020, de 24/06/20, que 

regulamenta as atividades acadêmicas de graduação, enquanto perdurarem as 

excepcionalidades decorrentes da pandemia COVID-19, vinculadas aos Projetos 



Pedagógicos de Cursos (PPC) na UEL, fundamentando-se em três princípios básicos: 

qualidade do ensino, inclusão social e segurança sanitária; 

 

CONSIDERANDO os termos de Resolução CEPE, readequando o Calendário das 

Atividades de Ensino dos Cursos de Graduação, prevendo o início das atividades para o 

ano letivo de 2021 na data de 02/08/21; 

 

CONSIDERANDO a indicação do isolamento social como uma das estratégias de 

enfrentamento à pandemia relacionada ao SARS-CoV2, além de considerar a manutenção 

da qualidade de excelência dos cursos de graduação da UEL; 

 

CONSIDERANDO a instrução de Serviço PROGRAD n. 002/2020 que estabelece diretrizes 

e balizadores para a construção do Plano Especial de Matriz Curricular (PEMC) e 

organização das atividades acadêmicas da graduação, enquanto perdurarem as 

excepcionalidades decorrentes da pandemia COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a experiência prévia de execução, acompanhamento e avaliação do 

PEMC de Relações Públicas no ano letivo de 2020, após a finalização de todas as 

disciplinas e atividades obrigatórias para as quatro séries do curso; 

 

Portanto, a partir de todo esse contexto considerado, foram elaboradas iniciativas 

particulares do curso de Relações Públicas, ajustadas as políticas para o ensino remoto 

emergencial do próximo ano letivo 2021, além de uma semana de acolhimento e 

planejamento das atividades com os estudantes, que seguem: 

 

- Iniciativas para o ano letivo 2021: 

 Será mantida a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Ensino Remoto no 

curso de Relações Públicas, com professores do Colegiado de Curso, NDE, Área 

de Teoria da Comunicação e representantes estudantis de todas as séries. Essa 

comissão tem por principal função a constante mensuração da experiência de 

ensino remoto no curso e a proposição de correções e possível mediação de 

conflitos; 

 Mapeamento nominal e individual de todos os estudantes matriculados no curso de 

Relações Públicas, com o objetivo de compor um cenário mais detalhado de 

diversas variáveis (e-mail, telefone, cidade, conexão à internet, ambiente de 



aprendizado, condições de equipamento, formas de locomoção até o campus da 

UEL, situação de pertencimento à grupo de risco relativo à contaminação do Corona 

Vírus e familiares em situação de grupo de risco, além do estágio de vacinação 

atualizado). O mapeamento, além da composição desse cenário mais detalhado, 

visa contribuir com a formulação de estratégias de ensino para as diferentes turmas 

e suas características, encontrar o foco de possíveis dificuldade na Comissão de 

Acompanhamento e direcionar os contatos dos estudantes para os docentes 

responsáveis pelas atividades acadêmicas; 

 Reelaboração de todos os programas de disciplina, com a previsão de novas formas 

de atividades discentes, novas formas de avaliação, novos usos de recursos 

pedagógicos e cronograma com datas, conteúdo programático e CH destinada à 

execução de tal ponto (em acordo com Instrução de Serviço – PROGRAD); 

 Participação, de todos os professores da área de Relações Públicas, do evento 

institucional de capacitação VIRTUEL , em sua segunda edição, com extensa 

programação com variadas discussões e propostas para o ensino remoto. 

 

 

- Semana de Acolhimento/Recepção: 

 A semana de acolhimento tem como proposta uma retomada do contato e vínculo 

mais próximo com os estudantes, iniciar as atividades de maneira oficial no curso e 

apresentar a proposta de calendário/horário no grupo coletivo mais amplo do 

Colegiado de Relações Públicas: todos os estudantes, todos os professores 

envolvidos e coordenação; 

 A programação da Semana de Acolhimento/Recepção: 
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- Considerações sobre ENSINO REMOTO EMERGENCIAL para 2021: 

 Algumas situações foram consideradas para a composição da primeira etapa do 

calendário de 2021 (até outra determinação que siga pela PROGRAD e Gabinete da 

Reitoria), que é composta exclusivamente de Ensino Remoto: 

possibilidade/disponibilidade de professores e contratos pendentes, característica 

principal das disciplinas em oferta, orientação de sequencia dos conteúdos dentro 

do planejamento para as séries, mapeamento dos estudantes; 

 Organização do conteúdo, preferencialmente, pela plataforma GOOGLE para 

ambiente virtual de aprendizado: GOOGLE CLASSROOM e todas as suas 

extensões, como GOOGLE MEET, GMAIL, entre outras. 

 O calendário de atividades, com a organização dos horários semanais de todas as 

séries, seguirá o determinado em reunião de departamento de Comunicação, com o 

seguinte ajuste: serão retomadas as previsões de oferta das disciplinas colocadas 

em Projeto Pedagógico de Curso, em consonância com o PEMC de Jornalismo para 

2021, em razão da necessidade de melhor organização da Carga Horária docente 

do departamento, uma vez que os professores são os mesmos e aconteceu conflito 

de horário quando, no PEMC de 2020, as organizações se deram de forma não-

linear. Atendendo à essa demanda, o horário retorna à sua versão unificada em 

departamento e estará disponível para todos os estudantes via Portal do Estudante. 

 O estágio obrigatório, com suas disciplinas derivas, e o TCC, com suas disciplinas 

derivadas, mantem seus regimentos para organização das atividades e regras, com 

adição da Instrução de Serviço 01/2021 de Relações Públicas sobre o Estágio 

Obrigatório. 

 Serão mantidas, também, as iniciativas de acolhimento e assistência aos estudantes 

que apresentarem necessidade de equipamentos e conexão, em parceria com o 

SEBEC/PROGRAD. 

 

Aprovação em reunião de Colegiado de Relações Públicas: 30/06/21. 

Aprovação em reunião do Conselho de Centro do CECA: 19/07/21. 

 

 

 

 

 

 



Considerações sobre o PEMC de Relações Públicas para 2022: 

 O ensino presencial agora, por resolução do CEPE XXXX, se torna o sistema 

acadêmico vigente, com o ensino remoto em regime de exceção – apresentadas as 

devidas justificativas. 

 Para as 1as, 2as e 3as séries, o curso de Relações Públicas indica o uso máximo 

de 20%-30% da CH de forma remota, já previstos em Projeto Pedagógico para a 

recomposição de TODOS OS CRONOGRAMAS COMPLETOS DE DISCIPLINAS, a 

serem entregues aos estudantes e tornados públicos, obrigatoriamente. 

 Ambas turmas de 4ª série - tanto matutino, quanto noturno – solicitaram permanecer 

com as últimas três disciplinas em formato remoto. As justificativas apresentadas e 

acatadas dizem respeito ao deslocamento e compromisso de mudança para 

Londrina para cursar apenas um semestre com bastante CH realizada fora da sala 

de aula (estágio obrigatório, orientações de TCC e oficinas). Temos diversos 

estudantes que voltaram a residir fora de Londrina, em razão da pandemia, e esse 

cenário os motivaram a solicitar a manutenção das últimas disciplinas em formato 

remoto. A área de RP, considerando o solicitado, considera importante o pedido, 

mas decidiu por retornar presencial o seguinte: estágio obrigatório (de acordo com 

os campos de estágio) e bancas de TCC. 

 O retorno para o ensino presencial deve seguir todas as normas e atos estabelecidos 

pela UEL e, principalmente, o PLANO DE CONTINGÊNCIA da universidade, já 

publicado pela PROGRAD, com as regras e indicações a serem seguidas nas 

diferentes situações que possam surgir. 

 O horário letivo, com a atribuição de disciplinas e dias de semana, permanece o 

mesmo já aprovado em departamento, no início do ano letivo de 2021, pela 

configuração intrincada das 3 áreas que contribuem com as disciplinas no curso de 

Relações Públicas. 

 Outros pedidos para ensino remoto e casos omissos devem ser apreciados pelo 

Colegiado em reunião. 

 

 

 

Aprovação em reunião de Colegiado de Relações Públicas: 24/11/21. 

Aprovação em reunião do Conselho de Centro do CECA: 25/11/21. 

 

 


