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Nos dias 12 e 15 de abril de 2016, em Paranavaí e Curitiba, respectivamente, ocorreu o 2º 
Encontro de Cursos Afins no âmbito do “Programa de Reestruturação dos Cursos de 
Graduação da Unespar”, cujo objetivo foi iniciar a etapa de proposições para compatibilização 
curricular.  
 
Para dar continuidade às atividades previstas, no âmbito da universidade como um todo, 
solicitamos que os Cursos de Oferta Única programem para o mês de maio, impreterivelmente, 
as Reuniões com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e com os seus Colegiados de 
Curso, para o início das discussões referentes à reestruturação curricular. 
 
Também no mês de maio, os Cursos Afins devem aprofundar as discussões realizadas 
coletivamente no 2º Encontro, tanto em Reuniões com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
quanto com seus Colegiados de Curso, com o objetivo de concluir a primeira etapa das 
discussões, de caráter teórico e político. 
 
Todos os Colegiados dos Cursos de Graduação da Unespar precisam ainda proporcionar a 
inserção dos estudantes nessas discussões, principalmente de turmas dos últimos anos dos 
cursos, a fim de assegurarmos ampla participação dos mesmos nesse importante processo de 
construção coletiva de nossa universidade multicampi. 
 
Os Cursos de Oferta Única socializarão e discutirão em suas reuniões os mesmos materiais e 
questões distribuídos por ocasião do 2º Encontro de Cursos Afins, já enviados aos Diretores de 
Centro. São eles:  

(1) o “Documento Norteador da Nova Etapa do Programa de Reestruturação dos 
Cursos de Graduação da UNESPAR”;  

(2) o “Roteiro de Trabalho” para esta etapa;  
(3) a apresentação da “Avaliação Diagnóstica” dos Cursos de Graduação;  
(4) o “Formulário para Propostas de PPC’s dos Cursos de Graduação”; e  
(5) os “Textos Teóricos” de apoio para elaboração dos itens iniciais do Projeto Pedagógico 

do Curso (PPC). Os temas a serem explorados nesse momento são a “Universidade 
brasileira: visão histórica e papel social”, e a “Indissociabilidade ensino-pesquisa-
extensão como fundamento metodológico da construção do conhecimento na 
universidade”.  

 
Por ocasião do 2º Encontro de Cursos Afins, para orientar os trabalhos, foram elaboradas e 
entregues aos participantes algumas “Questões” a serem discutidas nesse primeiro momento 
de proposições. Também foi apresentado no evento o “Cronograma” das atividades previstas 



 
 

 

 

 

 

para o ano de 2016, com o intuito de situar a todos quanto ao planejamento dessa nova etapa do 
Programa, de longo prazo, referente às proposições curriculares.  
 
Encaminhamos, em anexo, estes documentos (acima indicados), para que os Diretores de 
Centro encaminhem-nos a todos os Colegiados (dos Cursos de Oferta Única e dos Cursos 
Afins), a fim de subsidiar as reuniões que ocorrerão no mês de maio.  
 
Aproveitamos a oportunidade para enviar, também, o “Instrumento de Avaliação de Curso de 
Graduação”, elaborado e utilizado pelos órgãos estaduais - CEA/CES/SETI/CEE/PR - por 
ocasião do Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de todos os Cursos de 
Graduação. Consideramos que esse instrumento pode subsidiar a elaboração dos novos PPC’s, 
pois indica os itens que devem constar dos mesmos e o que será objeto de avaliação dos 
cursos. Solicitamos que este instrumento também seja amplamente divulgado nos Colegiados. 
  
Conforme já orientado no anexo que contém as questões para estes encontros, reiteramos que 
todos os Colegiados devem produzir um Relatório, com os resultados obtidos e com as 
demandas e necessidades constatadas nos trabalhos, para orientar nossas próximas atividades. 
Os Coordenadores dos GT’s de Cursos Afins e os dos Colegiados dos Cursos de Oferta Única 
ficam responsáveis por solicitar aos Relatores os devidos registros e por encaminhá-los à 
PROGRAD, no e-mail prograd@unespar.edu.br, até o final do mês de maio. Além do Relatório, 
é importante encaminhar listas de presenças dos encontros, bem como, se possível, 
registros fotográficos das reuniões de trabalho, para documentação histórica do 
Programa. 
 
A equipe da PROGRAD fica à disposição para atender as solicitações e dirimir as eventuais 
dúvidas que possam permanecer. 
 
.  

Saudações Universitárias! 
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