
 
 

 

 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  RREEEESSTTRRUUTTUURRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  CCUURRSSOOSS  DDEE  GGRRAADDUUAAÇÇÃÃOO  

CCRROONNOOGGRRAAMMAA  EE  RROOTTEEIIRROO  DDEE  DDIISSCCUUSSSSÕÕEESS::  AANNOO  22001166  

 

O ano de letivo de 2016 marca o início de uma nova etapa: a de elaboração das “Proposições” 

para reestruturação de cursos de graduação da Unespar e para a compatibilização curricular no 

caso dos cursos afins. 

Para assegurar um processo de reestruturação que altere os fundamentos de nossas práticas 

curriculares e que atenda às demandas de nossos estudantes e da respectiva legislação, 

estruturamos uma previsão de CRONOGRAMA DE TRABALHO no âmbito do Programa de 

Reestruturação, abaixo exposta, com o intuito de orientar a comunidade acadêmica para a 

totalidade do processo. 

 

DATA ENCONTRO, ATIVIDADE E CONTEÚDOS  PARTICIPANTES 

12 e 15 de Abril 
 

Locais: Paranavaí 
e Curitiba 

2º Encontro de Cursos Afins  
Atividade: Estudo e elaboração dos princípios 
teóricos dos PPC’s dos Cursos (itens 1, 2 e 3 do 
“Formulário para Propostas dos PPC’s dos 
Cursos de Graduação da Unespar”) 
 
Conteúdos: concepção de universidade, 
sociedade, as demandas regionais e a 
indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão 

Coordenadores dos 
GT’s, Coordenadores 

de Colegiados, 
Docentes do NDE, 
Diretores de Centro 

de Área e Chefes das 
Divisões de Ensino 

Maio 
(em cada 

Colegiado) 

Reuniões dos Colegiados dos Cursos de 
Oferta Única 
Atividade: Estudo e elaboração dos princípios 
teóricos dos PPC’s dos Cursos (itens 1, 2 e 3 do 
“Formulário para Propostas dos PPC’s dos 
Cursos de Graduação da Unespar”) 
Conteúdos: concepção de universidade, 
sociedade, as demandas regionais e a 
indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão 
 
Encontros nos NDE’s, Colegiados de Cursos 
e com os Estudantes de Todos os Cursos 
Atividade: Socialização e discussão dos itens 
dos PPC’s já abordados e sistematizados 

Integrantes dos 
Colegiados de Cursos 

e Estudantes, sob 
coordenação dos 

Diretores de Centro 
de Área e Chefes das 

Divisões de Ensino 



 
 

 

 

 

Junho 
(1ª Quinzena) 

 
Locais: Apucarana, 

Curitiba e nos 
Colegiados dos 

Cursos de Oferta 
Única 

3º Encontro de Cursos Afins e 
Encontro dos Cursos de Oferta Única 
Atividade: Estudo e elaboração dos princípios 
teóricos dos PPC’s dos Cursos (finalização do 
item 3 do “Formulário para Propostas dos PPC’s 
dos Cursos de Graduação da Unespar”) 
Conteúdos: concepção de ensino, 
aprendizagem, metodologias, avaliação e 
definição do perfil profissional do egresso 
 

Coordenadores dos 
GT’s, coordenadores 

de Colegiados, 
docentes do NDE, 

Diretores de Centro 
de Área e Chefes das 

Divisões de Ensino 

Junho 
(2ª Quinzena) 

 
Locais: Norte e Sul 

2ª Reunião de Trabalho com os 
Representantes dos GT’s de todos os Cursos 
de Graduação Afins e dos Coordenadores de 
Cursos de Oferta Única 
Atividade: Socialização e debate dos resultados 
obtidos e avaliação das etapas do Programa 
 

Todos os 
Coordenadores dos 

Cursos de Graduação 
com Oferta Única, 

bem como todos os 
Coordenadores dos 

GT’s dos Cursos 
Afins. 

Julho 
(em cada 

Colegiado) 

Encontros nos Colegiados de Cursos e com 
os Estudantes 
Atividade: Socialização e discussão dos itens 
dos PPC’s já abordados e sistematizados 

Integrantes dos 
Colegiados de Cursos 

e Estudantes, sob 
coordenação dos 

Diretores de Centro 
de Área e Chefes das 

Divisões de Ensino 

Julho 
 

Locais: Norte e Sul 

IV Encontro Geral do Programa de 
Reestruturação dos Cursos de Graduação da 
Unespar 
Atividades: Palestra para introdução às novas 
discussões do Programa de Reestruturação e 
debate coletivo dos resultados obtidos  
Conteúdos: organização curricular, integração 
das áreas de conhecimento e projetos 
multi/interdisciplinares 

Diretores de Centros 
de Áreas, Chefes 

de Divisão de Ensino, 
Coordenadores dos 

Cursos de 
Graduação, 01 

Docente 
representante do 
Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) 
de cada Curso de 

Graduação e 
representantes 

Discentes 

Agosto 
 

(em cada Campus) 

Reunião nos Campi, por áreas de 
conhecimento e centros de área 
Atividade: Discussão coletiva entre cursos, 

Comunidade 
acadêmica dos 

Campi: equipes de 



 
 

 

 

 

centros e áreas de conhecimento para analisar 
possibilidades viáveis de projetos e disciplinas 
comuns no âmbito dos Campi  

Gestão, Docentes e 
Discentes 

Setembro 
 

Locais: Norte, Sul e 
nos Colegiados dos 

Cursos de Oferta 
Única 

4º Encontro de Cursos Afins e 
Reuniões dos Cursos de Oferta Única 
Atividade: Estudo e elaboração inicial das 
propostas de estruturas curriculares constantes 
nos PPC’s dos Cursos (item 4 do “Formulário 
para Propostas dos PPC’s dos Cursos de 
Graduação da Unespar”) 
Conteúdos: concepção de currículo, 
interdisciplinaridade e esboço da proposta de 
matriz curricular 
 

Coordenadores dos 
GT’s, Coordenadores 

de Colegiados, 
Docentes do NDE, 
Diretores de Centro 

de Área e Chefes das 
Divisões de Ensino 

Outubro 
(1ª Quinzena) 

 
Local: em cada 

Colegiado 

Encontros nos Colegiados de Cursos e com 
os Estudantes 
Atividade: Socialização e discussão da matriz 
curricular inicialmente proposta nos PPC’s  

Integrantes dos 
Colegiados de Cursos 

e Estudantes, sob 
coordenação dos 

Diretores de Centro 
de Área e Chefes das 

Divisões de Ensino 

Outubro 
(2ª Quinzena) 

 
Local: em cada 

Campus 

Reunião nos Campi, por áreas de 
conhecimento e centros de área 
Atividade: Discussão coletiva entre cursos, 
centros e áreas de conhecimento para analisar a 
viabilidade e adequação das propostas iniciais 
das matrizes curriculares e suas integrações 
entre áreas comuns  
 

Comunidade 
acadêmica dos 

Campi: equipes de 
Gestão, Docentes e 

Discentes 

Novembro 
 

Locais: Norte, Sul e 
nos Colegiados dos 

Cursos de Oferta 
Única 

5º Encontro de Cursos Afins e 
Encontro dos Cursos de Oferta Única 
Atividade: Discussão das propostas e matrizes 
oriundas dos distintos campi, verificação da 
compatibilização entre os Cursos Afins e início 
das discussões sobre Atividades Práticas, 
Estágios Supervisionados, Atividades 
Complementares e TCC’s (itens 4 a 10 do 
“Formulário para Propostas dos PPC’s dos 
Cursos de Graduação da Unespar”) 
Conteúdos: práticas e estágios curriculares e 
sistematização outros itens dos PPC’s 
 

Coordenadores dos 
GT’s, Coordenadores 

de Colegiados, 
Docentes do NDE, 
Diretores de Centro 

de Área e Chefes das 
Divisões de Ensino 



 
 

 

 

 

Dezembro 
 

Locais: Norte e Sul 

V Encontro Geral do Programa de 
Reestruturação dos Cursos de Graduação da 
Unespar 
Atividades: Palestra sobre “curricularização da 
extensão”, práticas de ensino e debate coletivo 
dos resultados obtidos até o momento 
Conteúdos: práticas e estágios curriculares, 
curricularização da extensão 

Diretores de Centros 
de Áreas, Chefes 

de Divisão, 
Coordenadores dos 

Cursos de 
Graduação, 01 

Docente 
representante do 
Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) 
de cada Curso de 

Graduação e 
representantes 

Discentes 

 
Observação: A PROGRAD poderá realizar alterações neste Cronograma, em virtude de 
necessidades decorrentes do andamento do “Programa de Reestruturação dos Cursos de 
Graduação da Unespar”, bem como por questões de Gestão Institucional.  


