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ATA DO CONSELHO DO CENTRO DE ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNESPAR -
CAMPUS DE PARANAGUÁ

Ao vigésimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, na sala trinta e um do Campus
da Unespar de Paranaguá, reuniram-se os seguintes professores Sebastião Cavalcanti Neto, Adilson Anacleto,
Claudio Nogas, Handerson Alves e Elaine Lopes atendendo a convocação da direção do Centro de Área de
Ciências Sociais Aplicadas, professor Sebastião Cavalcanti Netoo para deliberar sobre seguinte ordem do dia:
Deliberação do Projeto Político Pedagógico do curso de Ciências Contábeis. Inicialmente o coordenador de curso
Sebastião Cavalcanti Neto deu boas vindas a todos e agradeceu a presença, destacando que a conselheira Elaine
Lopes e o conselheiro Handerson Alves iniciam os trabalhos após terem sido eleitos pelos seus pares. Dando início
as discussões da pauta do dia. Pauta Única: Deliberação da reformulação do Projeto Político Pedagógico do
Curso de Ciências Contábeis: O professor Sebastião Cavalcanti Neto destacou que a proposta já foi aprovada pelo
Núcleo Docente Estruturante e pelo Colegiado de Ciências Contábeis, sendo necessária a aprovação pelo conselho
do Centro de Área para encaminhamento à Pró-Reitoria de Graduação. De acordo com o diretor, a solicitação para
a atualização do PPC teve início quando da posse de sua primeira gestão e o colegiado iniciou as tratativas,
acompanhando o calendário da PROGRAD para aproximação dos PPCs dos cursos similares da Universidade.
Manifestou preocupação devido aos prazos para solicitação de renovação do reconhecimento do curso e
atendimento às recomendações por ocasião da última renovação por parte do Conselho Estadual de Educação. Ato
contínuo o diretor apresentou algumas sugestões de correções e discussões por parte do colegiado de Ciências
Contábeis antes da submissão à PROGRAD, como: anexar as atas do colegiado e NDE; revisão ortográfica e de
língua portuguesa; acerto de horas na matriz curricular; melhores informações sobre a metodologia de avaliação;
esclarecimento sobre horas aula e horas relógio; definição das disciplinas optativas ou eletivas; revisão das ementas
e bibliografia para atendimento à legislação; maiores esclarecimentos sobre as práticas de curricularização;
correção das horas
Nas especificações dos docentes atuantes no curso; Atenção para a solicitação de novos docentes, levando em conta
as normas de atribuição das aulas, sendo complementado pelo professor Adilson Anacleto do novo regulamento da
Instituição; atenção para os recursos necessários apontados, lembrando para incluir os recursos já utilizados pelo
curso; complemento dos regulamentos de estágio, trabalho de conclusão de curso com períodos de integralização; o
professor Adilson Anacleto solicitou reforço para ajustes, especialmente na necessidade de novos docentes. Após
os apontamentos o diretor colocou a proposta em deliberação e em seguida em votação, sendo APROVADO por
unanimidade com as ressalvas de revisões apontadas anteriormente. O coordenador do colegiado de Ciências
Contábeis e o representante docente do curso no conselho de Centro assumiram a responsabilidade de levar ao
colegiado para as revisões e, posteriormente, encaminhar para as instâncias superiores juntamente com a solicitação
de renovação do reconhecimento do curso. E não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada e, eu, Adilson
Anacleto lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.
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