












 

 

PARECER Nº 029/2018- PROGRAD 

Origem: Centros de Artes e Música e Musicoterapia do Campus de 
Curitiba II/FAP 

Para: CEPE 

Assunto: Inclusão das Disciplinas Educação em Direitos Humanos, 
Cidadania e Diversidade I e II no rol de disciplinas optativas dos 
cursos do campus de Curitiba II/FAP 

Protocolo nº: 15.411.749-0 

 

1 – Histórico 

Por meio do memorando conjunto no. 106/2018, assinado pelas diretoras dos Centros 
de Artes e de Música e Musicoterapia, do Campus Curitiba II / FAP e encaminhado a 
essa Pró-reitoria, com data de 02 de outubro de 2018, foi solicitada a inclusão de 
pauta no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unespar, referindo-se à 
implantação em todos os cursos daquele campus das disciplinas Direitos Humanos, 
Cidadania e Diversidades I e Direitos Humanos, Cidadania e Diversidades II, na 
condição de optativa.  

2 – Análise 

Entendemos que a ideia de projeto piloto e a implantação das disciplinas optativas 
supracitadas contribuirá para a consolidação de um ideia de formação numa 
perspectiva inclusiva, e, mais, para que práticas inclusivas sejam vivenciadas já no 
âmbito da Unespar. Ademais, temos notado, principalmente em questionários 
aplicados a estudantes internamente, que práticas discriminatórias ainda ocorrem 
constantemente em nossa instituição e na sociedade como um todo. Além disso, a 
presente proposta irá contribuir para o atendimento legal da Deliberação CEE/PR nº 
02/2015: Normas estaduais para a Educação em Direitos Humanos, bem como da 
Deliberação CEE-PR nº.04/2006: Diretrizes para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e a 
Deliberação CEE/PR nº 04/2013: Normas estaduais para a Educação Ambiental, 
considerando o texto de ementa ora apresentados.  

3 – Parecer 

Pelos motivos elencados em nossa análise promovida no item 2 do presente parecer, 
somos favoráveis à apreciação da matéria pelo CEPE, das disciplinas optativas 
abaixo elencadas em todos os Projetos Pedagógicos dos Cursos do Campus Curitiba 
II / FAP a partir do ano letivo de 2018: 
 
Disciplinas optativas: 

1- Direitos Humanos, Cidadania e Diversidades I, com carga horária de 34 horas, 

regime de oferta semestral e ementa: Fundamentos filosóficos, antropológicos 

e sociais de Educação em Direitos Humanos e cidadania; Marcos históricos 



 

 

legais e documentos nacionais e internacionais sobre os Direitos Humanos; 

Educação ambiental, sustentabilidade socioambiental e projetos 

interdisciplinares no exercício da cidadania. 

 

2- Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade II, com carga horária de 34 horas, 

regime de oferta semestral e ementa: Educação para relações étnico-raciais; 

Noções de história e cultura afro-brasileira e africana; Noções de Educação 

Especial Inclusiva e de Educação para relações de gênero e sexualidade; 

Fundamentos do processo de envelhecimento com ênfase na construção do 

respeito à diversidade e desnaturalização do preconceito contra grupos 

sociais vulneráveis. 

 

Nos seguintes cursos e matrizes curriculares:  

 Bacharelado em Artes Cênicas - matriz em vigência de 2010-2017; matriz 
vigente a partir de 2018;  

 Licenciatura em Artes Visuais - matriz em vigência de 2010-2017; matriz 
vigente a partir de 2018;  

 Bacharelado e Licenciatura em Dança - matrizes em vigência de 2012-2017; 
matriz vigente a partir de 2018;  

 Bacharelado em Cinema e Áudio Visual – matriz em vigência de 2010 -2019 e 
matriz em vigência a partir de 2016; 

 Bacharelado em Música Popular - matriz em vigência de 2010-2017; matriz 
vigente a partir de 2018; 

 Licenciatura em Música – matriz em vigência de 2013-2017, matriz vigente a 
partir de 2018;  

 Bacharelado em Musicoterapia - matriz em vigência de 2012- 2017; matriz em 
vigência de 2010-2015; matriz vigente a partir de 2018;  

 Licenciatura em Teatro – matriz em vigor de 2010-2017; matriz vigente a partir 
de 2018.  

 
É o parecer.  

 

Paranavaí, 30 de outubro de 2018 

 
 

 


