PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNESPAR
– 3º ENCONTRO DE CURSOS AFINS –
Nos dias 15 e 17 de agosto de 2016, nos campi de Apucarana e Curitiba I,
respectivamente, a PROGRAD promoverá o 3º Encontro de Cursos Afins para dar
continuidade às ações de reestruturação curricular.
O objetivo deste momento é propiciar reflexões sobre as concepções teóricometodológicas que orientam a elaboração dos PPC’s dos Cursos de Graduação,
aprofundando a sistematização das questões afetas aos fundamentos teóricos e à
organização didático-pedagógica, tratadas no item 3 do formulário do PPC.
Sugere-se ampliar e sistematizar as discussões acerca da concepção de ensino, de
aprendizagem, de metodologia e de avaliação, além de iniciar a definição do perfil
profissional do Curso, indicando a formação desejada.
Conforme demanda dos participantes do Programa de Reestruturação, recebida
nas visitas in loco até então realizadas nos campi, encaminhamos em anexo um texto de
apoio às discussões da reestruturação curricular, contendo a concepção e as
dimensões do PPC, bem como uma introdução à discussão metodológica. Solicitamos o
encaminhamento deste texto de apoio a TODOS os docentes dos Cursos de
Graduação e aos representantes dos estudantes nos Colegiados, a fim de socializar as
bases deste momento de discussão curricular, que deve contar com a participação da
totalidade dos integrantes dos Colegiados de Curso.
A Programação do 3º Encontro prevê um momento de apresentação inicial da
concepção de PPC proposta pela UNESPAR, seguida das habituais discussões no coletivo
dos Cursos Afins. Pretende-se encerrar as atividades propostas com uma plenária, em que
os Coordenadores do GT farão uma breve exposição e avaliação geral dos resultados
obtidos até o momento.
Contamos com a participação de todos os convocados nesta importante atividade
que visa fundamentar e qualificar as propostas formativas dos Cursos de Graduação da
UNESPAR.
Saudações universitárias!
Paranavaí, 03 de agosto de 2016.
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