
PERÍODO ESPECIAL 
CURSO DE TURISMO

Orientações e sugestões para os três primeiros ciclos de matrícula



O QUE É O PERÍODO 
ESPECIAL?

 Período especial está normalmente compreendido no 
INTERVALO DE SEMESTRES letivos. Como estamos 
com o calendário suspenso, foi adaptado para 
oferecer disciplinas a fim de adiantar conteúdos e 
manter a atividade acadêmica e intelectual de 
professores e alunos. Não queremos perder o vínculo 
e o pique – o que não tem sido fácil com essa situação 
que vivemos.

 É uma oferta OPCIONAL de disciplinas!!!! Ninguém é 
obrigado a cursar e as disciplinas que estão suspensas 
continuam lá, esperando que possamos retornar. Mas 
...  Enquanto isso quem quiser (e puder) tem a 
possibilidade de cursar algumas das disciplinas no 
formato de ENSINO REMOTO EMERGENCIAL (ERE). 
Não temos como chamar isso de EaD, pois não somos 
uma instituição de ensino à distância – mas estamos 
nos esforçando para fazer o melhor, mesmo que 
remotamente.



POR QUÊ 
CICLOS?

 O que são os Ciclos?
 São períodos de matrícula para disciplinas 

do período especial

 Para que servem? 
 Para dar tempo de equilibrar a oferta. 

Algumas disciplinas já estavam sendo 
oferecidas e outras não, mas TODAS terão 
que ser adaptadas. Além disso, há questões 
administrativas (como férias de alguns 
professores que não podem ser alteradas, 
mesmo que eles se disponham) que são 
peculiares e ‘especiais’ neste momento.

 Quantos ciclos teremos?
 Neste momento 3 ciclos, conforme a figura. 

Após avaliação da eficácia desse tipo de 
ensino, e, havendo prorrogação do período 
especial é possível que haja novos ciclos. 
Mas ainda não há previsão...



QUAIS DISCIPLINAS SERÃO 
OFERECIDAS NO CURSO DE TURISMO?

 Por ser a primeira vez que faremos essa experiência, avaliamos 
que o melhor seria oferecer o que é OPTATIVO e o que é 
URGENTE.... Com especial atenção aos FORMANDOS

 Ofereceremos 4 disciplinas do elenco das optativas do curso;

 Algumas das obrigatórias: PPGT1 (que é urgente), uma para o 
primeiro ano (que não tem optativas!) e uma para o 3º ano (no terceiro 
ciclo)

.... Ainda estamos tentando o Francês (vamos torcer!) e se 
conseguirmos será oferecida no 3º ciclo. 



PRIMEIRO CICLO: 
DISCIPLINAS JÁ DEFINIDAS

Optativas
Relações Humanas em Turismo (HTT292) 

Turismo e Tecnologia da Informação e Comunicação (HTT280)

Obrigatória 4º ano

PPGT1 (Confirmar com seus/suas Orientadores/as)

Matrículas do Primeiro Ciclo 
a partir deste sábado,

de 04 a 08.07.2020 

https://ufprbr0-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/caesilveira_ufpr_br/Edk7AatOlZBOscTI1mICJEABoLC4DknK-DimjpoUIOTeSg?e=sJZgU6
https://ufprbr0-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/caesilveira_ufpr_br/Edk7AatOlZBOscTI1mICJEABoLC4DknK-DimjpoUIOTeSg?e=48OOlq


SEGUNDO CICLO

Optativa
Avaliação da Sustentabilidade no Turismo (HTT282)

Obrigatória 4º ano
PPGT1 (Confirmar com seus/suas Orientadores/as)



TERCEIRO CICLO

Optativa:
Turismo de Saúde e Bem Estar (HTT293)

Obrigatória 1º ano
Métodos e Técnicas de Pesquisa em Turismo (HTT239)

Obrigatória 3º ano

Planejamento e Gestão de Meios de Hospedagem

Obrigatória 4º ano
PPGT1 (Confirmar com seus/suas Orientadores/as)
PPGT2 (Para quem fez PPGT 1 em anos anteriores - Confirmar com seus/suas 
Orientadores/as)



E AGORA, O QUE FAZER?

 Sugestões e alertas

 Terão prioridade os formandos (ou alunos originalmente aptos a concluir o curso neste ano 
de 2020)

 A proposta é que cada aluno curse em uma disciplina de cada vez, uma em sequência da 
outra, ou com pouca sobreposição (e mais o PPGT para o 4º ano)

 Evite as optativas que estava cursando no período regular: isso cria oportunidades para 
você e para outros

 Entre em contato com seu/sua orientador/a para verificar os horários de PPGT e a oferta

 As disciplinas possuem poucas vagas, portanto se matricule se tiver empenhado em cursar;

 Verifique o cronograma e sua disponibilidade em participar das aulas síncronas

 Em todas as situações a opção é do aluno e até a metade da disciplina (50%) a desistência é 
garantida sem impacto no IRA. Após a metade há que se justificar

https://portaldoaluno.ufpr.br/


NÃO FIQUE COM DÚVIDA!
Fale 

conosco!!! ctur@ufpr.br cturufpr@gmail.com

Resolução 59/20-CEPE.

Link PROGRAD

Resolução nº 44/20-CEPE

mailto:ctur@ufpr.br
mailto:cturufpr@gmail.com
http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2020/06/Resolu%C3%A7%C3%A3o-N%C2%BA-59-2020-CEPE.pdf
http://www.prograd.ufpr.br/portal/blog/informativo/cepe-aprova-normas-e-prazos-para-ensino-remoto-emergencial/
http://www.prograd.ufpr.br/portal/perguntas-frequentes/faq-graduacao-durante-o-coronavirus/#1

