2º ENCONTRO DE CURSOS AFINS DA UNESPAR e REUNIÕES NOS
COLEGIADOS DOS CURSOS DE OFERTA ÚNICA

- QUESTÕES INICIAIS A SEREM AVALIADAS NOS ATUAIS PPCs O estudo coletivo dos princípios fundamentais apontados no Documento Norteador da Nova
Etapa do Programa de Reestruturação dos Cursos de Graduação da Unespar deve
provocar, neste primeiro momento, uma reflexão crítica sobre o PPC do curso que está em
vigor, além de fundamentar o processo de reestruturação do mesmo.
Elencamos abaixo alguns questionamentos iniciais que podem servir de eixo orientador para os
grupos nessa primeira atividade. Eles possibilitam (re)avaliar o que já temos no sentido de
também já apontar onde queremos chegar. É importante ressaltar que procuramos aqui
contemplar algumas exigências didático-pedagógicas que vem sendo feitas nas avaliações de
nossos cursos de graduação promovidas pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), nos
momentos de reconhecimento e de renovação de reconhecimento de nossos cursos.
1. Há articulação do PPC do seu curso com o PDI e o PPI da Unespar? Verificar o que falta
para realização da adequação.
2. Existe fundamentação teórica explícita no PPC, identificando as concepções de
sociedade, de educação e de universidade? É necessário (re)elaborar este item como
orientação teórica para todo o processo de reestruturação que ora se inicia.
3. O projeto do seu curso explicita e prevê a articulação e a indissociabilidade entre o
ensino, a pesquisa e a extensão? No caso da universidade, este item em específico nos
diferencia de nossa condição anterior de Faculdades, por isso torna-se essencial
discorrer sistematicamente sobre este tema no PPC e viabilizar sua efetiva
indissociabilidade no item das metodologias e em item específico, conforme consta no
Formulário para Propostas de PPC’s dos Cursos de Graduação.
4. As políticas institucionais para o ensino, a pesquisa e a extensão expostas no PDI e no
PPI atuais estão contempladas em seu curso? Além disso, elas atendem às demandas
efetivas da universidade que queremos? Este é o momento de inclusive apontarmos
novos horizontes e auxiliarmos na elaboração do novo PDI da Unespar, o que podemos
articular desde já.
5. O PPC contempla, de maneira excelente, as demandas efetivas de natureza econômica,
social, cultural, política e ambiental? Nas avaliações externas realizadas pelo CEE, este
item tem sido apontado como um dos que necessita ser efetivamente atendido, pois

muitas vezes a proposta curricular não explicita direcionamentos regionais de modo
claro em PPC e em seus Planos de Ensino, uma das exigências legais em vigor.
6. Os objetivos do curso apresentam coerência com o perfil profissional do egresso, com a
estrutura curricular e com o contexto educacional em que está inserido? É preciso
realizar uma análise sistêmica e global deste quesito. No diagnóstico interno problemas
foram identificados nesse quesito e as avaliações externas também apontam que esses
objetivos “tendem ao mínimo explicitado nas DCN’s”. É necessário ter clareza e
fundamentar bem este item, vislumbrando as demandas regionais e de nossos
estudantes, integrando o ensino com as situações locais e regionais.
A partir destas questões iniciais, solicitamos aos Coordenadores dos GT’s dos Cursos Afins e
dos Cursos de Oferta única, que se organizem para viabilizar tais discussões, distribuindo
atividades entre os participantes para assegurar uma efetiva discussão teórica acerca destes
princípios fundamentais que precisam subsidiar nossos PPC’s.
Ao final desta etapa, deve ser produzido um Relatório com os resultados obtidos e com as
demandas e necessidades constatadas nos trabalhos, a fim de orientar nossas próximas
atividades. Os Coordenadores dos GT’s ficam responsáveis por solicitar aos Relatores os
devidos registros e por encaminhá-los à PROGRAD, no e-mail prograd@unespar.edu.br.
Nossa equipe fica à disposição para dirimir dúvidas e dar o suporte necessário para a
consecução destas atividades.
Bom trabalho a todos!
Neide de Almeida Lança Galvão Favaro
Diretora de Programas e Projetos/PROGRAD

Mário Cândido de Athayde Júnior
Pró-reitor de Ensino de Graduação

E-mail: prograd@unespar.edu.br

