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Origem: CAMARA DE ENSINO/PROGRAD

Para: Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão - CEPE

Assunto: Parecer da proposta de implantação do novo PPC do Curso de
Ciências Biológicas Licenciatura – UNESPAR – Campus
Paranaguá.

Protocolo nº: 14.937.605-4

1 – Histórico

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas teve sua autorização para
funcionamento em 2004 (Parecer 697/04) e seu reconhecimento se deu pelo
Decreto 5459 de 4 de novembro de 2016. A elaboração de novo PPC acompanha
as propostas do PDI da Universidade Estadual do Paraná, bem como as
recomendações do Conselho Estadual de Educação, por ocasião do
credenciamento da UNESPAR.

Está amparado por legislações próprias da licenciatura, no que se refere à
formação docente, bem como por legislações específicas da área, emanadas do
Conselho Federal de Biologia. O programa de reestruturação de cursos de
graduação vem ao encontro da necessidade de alteração para atendimento à
Resolução 02/2015 (no que tange à carga horária) e as legislações específicas do
curso, com vistas a torná-lo mais atual e inovador. Justifica-se, desta forma, a
apresentação da presente proposta.

2 – Análise

A leitura do PPC de Licenciatura em Ciências Biológicas revela uma
contextualização bastante coerente com as perspectivas do programa de
Reestruturação no que tange ao contexto da Unespar em Paranaguá, seus
objetivos e sua missão. Em se tratando de PPC para Curso de Licenciatura, há
grande preocupação com a pesquisa e o envolvimento em atividades de extensão,
expressas nos objetivos do curso, na metodologia de ensino aprendizagem.
Adicionalmente, essa nova proposta traz elementos que permitem uma formação
sólida para o exercício profissional do Biólogo.

Em relação ao contexto da UNESPAR em Paranaguá, é perceptível a relevância do
curso de licenciatura em ciências biológicas para a região, pois está em uma
localização estratégica em um polo regional de crescente importância. Em se
tratando de PPC para Curso de Licenciatura, há grande preocupação com a
formação profissional sólida e ampla, baseada na integração das diversas áreas da
Biologia, com as competências, habilidades e posturas que permitam ao Biólogo
plena atuação na pesquisa, extensão e principalmente no ensino de todas as áreas
da Biologia.



Não obstante, quando se observa o perfil do egresso, percebe-se uma grande
preocupação com a formação de educadores éticos e conscientes na perspectiva
socioambiental alinhados com a democracia, com o respeito à diversidade étnica,
cultural e à biodiversidade.

Perante o parecer emitido anteriormente pela Câmara de Ensino em Dezembro de
2017 para o CEPE, foi possível constatar por meio do Memorando 003/2018 da
Coordenação do Colegiado de Licenciatura em Ciências Biológicas – Campus
Paranaguá, que foram atendidas e realizadas as readequações com as devidas
justificativas de TODOS os questionamentos levantados pelos pareceristas.

3 – Parecer

Considerando que o PPC está bem organizado, que atende a legislação vigente
para o curso de licenciatura em ciências biológicas, e considerando efetivação da
realização/adequação dos ajustes solicitados através do parecer emitido pela
Câmara de Ensino no CEPE em Dezembro de 2017, somos de parecer favorável
a sua aprovação pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão. Entretanto, em
relação à solicitação de implantação da nova matriz para início do ano letivo em
2018, esta câmara de ensino solicita a manifestação dos membros do CEPE para
parecer final.

_______________________________
Lutécia Hiera da Cruz


