
COORDENAÇÃO DOS CURSOS DE ENFERMAGEM

1° Semestre - 2021
Regulamentado pela resolução N°56/21 CEPE.

DISCIPLINAS OFERTADAS PARA O 1° SEMESTRE DE 2021

Conforme decisão do Colegiado do Curso de Enfermagem, ficam aprovadas
as disciplinas ofertadas pelos docentes e Departamentos ao curso de
Enfermagem.

Você poderá encontrar as disciplinas ofertadas para o 1° Semestre de 2021,
assim como o cronograma da disciplina, contato do docente, horários e
período clicando aqui.

MATRÍCULAS

O período para solicitação de matrículas ocorre entre 08h00 do dia 15/09 e
23h59 do dia 16/09, via plataforma SIGA.

A solicitação de matrícula não garante a vaga ao estudante.

As solicitações de matrículas serão processadas via sistema, no dia
17/09/2021. Ao término deste prazo, você poderá confirmar se a sua
solicitação de matrícula foi aceita.

É vedada a coincidência de horários entre atividades síncronas das
disciplinas.

No link a seguir, acessando o Bloco 1 - Alunos e Alunas, é possível encontrar o
passo a passo para realizar a solicitação de matrículas no sitema SIGA:
https://ufpraberta.ufpr.br/course/view.php?id=9

Para realizar o seu login no SIGA, coloque o seu CPF (apenas números) e
senha. Caso o/a estudante não consiga acessar, será necessário clicar em
"Esqueceu/Não sabe seu Login ou a Senha?", colocar o seu número de CPF
(apenas números) e e-mail cadastrado. Este e-mail costuma ser o mesmo
fornecido durante o cadastro do registro acadêmico na UFPR. Após clicar na
opção, será encaminhado um link a este e-mail para a recuperação da sua
senha. Não esqueça de verificar a caixa de SPAM. Obs: Os e-mails
institucionais são acessados atualmente pela plataforma Outlook, no site
https://outlook.live.com.

https://docs.ufpr.br/~volmir/PO_I_2021/Resolucao_56_21_CEPE.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/15BsJzGPuc6r7-yXypwvlm0R9aefGSwh2?usp=sharing
https://www.prppg.ufpr.br/siga/
https://ufpraberta.ufpr.br/course/view.php?id=9
https://www.prppg.ufpr.br/siga/
https://outlook.live.com
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As matrículas realizadas nas turmas de disciplinas ofertadas para o 1º
semestre letivo de 2020 (período pré pandemia), e que não foram vencidas
durante os períodos especiais e/ou 2° semestre de 2020, foram
automaticamente replicadas, não sendo necessário solicitar a matrícula
novamente. Caso esteja em dúvida, verifique seu histórico no SIGA. As
disciplinas replicadas aparecerão como matriculadas no 1° semestre de 2021.

CANCELAMENTO

A matrícula poderá ser cancelada por meio do SIGA até 05/11/2021, desde que
a nota e a frequência da disciplina ainda não estejam lançadas no SIGA.
Tendo ocorrido lançamento de nota ou frequência no SIGA, a matrícula não
poderá mais ser cancelada.

INCLUSÃO E LETRAMENTO DIGITAL

Ações como empréstimos de computadores, aquisição de serviço de conexão
à rede internet para estudantes e apoio e suporte psicológico são realizadas
pela PRAE. Já ações como a capacitação discente para desenvolvimento de
atividades de ensino remoto emergencial e Programa Emergencial de
Monitoria Digital, pela PROGRAD, conforme Art. 32 da Resolução N° 22/21
CEPE.

ORIENTAÇÕES GERAIS

Faça contato inicial com a/o docente responsável, logo após o início das
atividades didáticas das disciplinas.

Organize-se quanto às disciplinas para que não haja sobrecarga.

Dúvidas ou problemas quanto a UFPR virtual podem ser encaminhadas ao
e-mail suporte_ufprvirtual@ufpr.br

Problemas no acesso ao e-mail institucional devem ser encaminhados ao
e-mail csa.agtic@ufpr.br

Em caso de outras dúvidas, entrar em contato com a Coordenação dos
Cursos de Enfermagem pelo e-mail: ufprcenf@gmail.com.

http://www.prae.ufpr.br/prae/
http://www.prograd.ufpr.br/portal/
mailto:ufprcenf@gmail.com
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DÚVIDAS FREQUENTES

1. Quando começam as aulas ofertadas para o 1° Semestre de 2021?

R: As aulas se iniciam entre 20/09/2021 e 24/09/2021, conforme o plano de
ensino da disciplina.

2. Quando terminam as aulas do 1° Semestre de 2021?

R: As aulas terminam em qualquer data até 18/12/21. Os exames finais poderão
ocorrer entre 07/11/2021 e  23/12/21.

3. Como será a matrícula dos Calouros do 1° Semestre de 2021?

R: Conforme documento da PROGRAD, os calouros têm matrícula automática
depois do registro acadêmico, em data a ser marcada pelo Núcleo de
Concursos UFPR.

4. Como serão ministradas as aulas das disciplinas do 1° Semestre de 2021?

R: Em razão das medidas de enfrentamento da pandemia, as disciplinas
ocorrerão de maneira remota, entre aulas síncronas e assíncronas. As
disciplinas com atividades práticas emergenciais (presenciais), serão
descritas logo abaixo, na  questão 6.

5. O que são atividades síncronas e atividades assíncronas?

R: As atividades síncronas são aquelas que exigem a presença simultânea
da/o docente e da/o estudante. As atividades assíncronas são aquelas que
não exigem a presença simultânea da/o docente e da/o estudante.

6. Quais serão as disciplinas com atividades práticas emergenciais? todos/as
podem cursá-las?

R: As disciplinas a serem ofertadas com práticas emergenciais, aprovadas
pelo Comitê Setorial de Atividades Práticas e de Biossegurança são:

MN134 - Fundamentos para o Cuidar em Enfermagem;
MN135 - Enfermagem em Saúde do Adulto e do Idoso;
MN137 - Fundamentos para Enfermagem em Saúde Coletiva;
MN138 - Cuidados de Enfermagem à Criança e ao Adolescente;
MN139 - Cuidados de Enfermagem à Mulher.
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As vagas são destinadas aos estudantes já matriculados nas turmas
replicadas. Quando houver excedente de vagas, apenas alunos aptos
poderão cursá-las. (São analisados fatores como período, pré-requisito, entre
outros).

7. Como será realizado o controle de frequência para as disciplinas do 1°
Semestre de 2021?

R: Conforme Resolução N° 56/21 CEPE: “fica estabelecido que o controle de
frequência das atividades, sejam estas síncronas ou assíncronas, deverá ser
especificado na ficha 02 (plano de ensino) da disciplina. No caso de controle
de frequência de forma assíncrona, por meio de trabalhos e exercícios
domiciliares, a entrega deverá ser agendada para, no mínimo, 48h após o
término da atividade. No caso de controle de frequência de forma síncrona,
em que ocorra a dificuldade de acesso, a entrega deverá ser agendada para,
no mínimo, 48h após o término da atividade”.

8. As avaliações e o exame final das disciplinas ofertadas no 1° semestre de
2021 podem ser realizadas de forma síncrona?

R: Sim, podem, desde que previsto no plano de ensino ou em comum acordo
entre os/as estudantes e o/a docente responsável.

9. Posso realizar ajuste de matrícula?

R: Conforme Calendário Acadêmico, o primeiro período de ajustes será entre
20/09/2021 e 24/09/2021, e o segundo entre 31/10/2021 e 19/11/2021, lembrando
que estes períodos são para ajustes pontuais.

10. Como eu faço para solicitar o cancelamento de uma disciplina?

R: O/a estudante pode solicitar diretamente pelo SIGA, desde que dentro dos
prazos estabelecidos no calendário acadêmico.

11. Como fica o meu histórico escolar se eu solicitar o cancelamento de uma
disciplina?

R: A disciplina vai constar no seu histórico escolar como cancelada. No
entanto, não interfere no cálculo do seu Índice de Rendimento Acadêmico
(IRA) já que não se atribui nenhuma nota para disciplina cancelada.

12. Como será a matrícula dos Calouros do 1° Semestre de 2021?

R: Conforme documento da PROGRAD, os calouros têm matrícula automática
depois do registro acadêmico, em data a ser marcada pelo Núcleo de
Concursos UFPR.
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13. O 1° semestre de 2021, contará como tempo para integralização do curso?

R: Conforme resolução N° 56/21 CEPE, Art. 32: “excepcionalmente, em razão
das medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19, os períodos letivos
não deverão ser considerados para os processos de cancelamento do
registro acadêmico por ultrapassagem do prazo máximo para a
integralização do curso, sejam processos já existentes ou processos futuros”.

14. Quem pode solicitar equivalências, como e quando?

R: Apenas estudantes voltando de mobilidade acadêmica ou estudantes no
seu semestre de ingresso (1°). A solicitação é realizada diretamente no SIGA
pelo/a interessado/a, anexando a ementa da disciplina já cursada e histórico
com aprovação, para a disciplina em interesse. Você pode conferir o passo a
passo no link: https://ufpraberta.ufpr.br/course/view.php?id=9. As solicitações
devem ser realizadas até o dia 01/10/2021, conforme calendário acadêmico.

15. Quero solicitar o trancamento, eu posso?

R: Sim! Você deve solicitar o trancamento diretamente no seu SIGA. Confira o
passo a passo no link: https://ufpraberta.ufpr.br/course/view.php?id=9. Cada
solicitação é analisada separadamente pela Coordenação, que pode solicitar
documentação comprobatória caso o/a estudante já tenha trancado o Curso
anteriormente. Atenção, existem dois tipos de trancamento, com prazos
diferentes: 24/09/2021 para discentes que não solicitaram qualquer matrícula
em disciplinas. 05/11/2021 para discentes com matrículas em disciplinas.

Desejamos a todos/as bons estudos!

https://ufpraberta.ufpr.br/course/view.php?id=9
https://ufpraberta.ufpr.br/course/view.php?id=9
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REFERÊNCIAS:

http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2021/09/Resolu%C3%A7%C3
%A3o-n%C2%BA-56-21-CEPE.pdf

http://www.saude.ufpr.br/portal/enfermagem/wp-content/uploads/sites/4/202
1/08/Calendario.pdf

http://www.prograd.ufpr.br/portal/blog/informativo/calendario-academico-20
21-principais-perguntas-e-respostas/

http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2016/07/Res-37-97-CEPE-ativi
dades-acad%C3%AAmicas-alterada-pela-Res.-10-19-CEPE.pdf

http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2021/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-56-21-CEPE.pdf
http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2021/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-56-21-CEPE.pdf
http://www.saude.ufpr.br/portal/enfermagem/wp-content/uploads/sites/4/2021/08/Calendario.pdf
http://www.saude.ufpr.br/portal/enfermagem/wp-content/uploads/sites/4/2021/08/Calendario.pdf
http://www.prograd.ufpr.br/portal/blog/informativo/calendario-academico-2021-principais-perguntas-e-respostas/
http://www.prograd.ufpr.br/portal/blog/informativo/calendario-academico-2021-principais-perguntas-e-respostas/
http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2016/07/Res-37-97-CEPE-atividades-acad%C3%AAmicas-alterada-pela-Res.-10-19-CEPE.pdf
http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2016/07/Res-37-97-CEPE-atividades-acad%C3%AAmicas-alterada-pela-Res.-10-19-CEPE.pdf

