
 

 

 

 

 

PARECER CÂMARA DE GRADUAÇÃO - CEPE 

Origem: Centro de Artes – Campus de Curitiba I/Embap 

Para: CEPE 

Assunto: Solicitação de Adequações na Matriz Curricular do Curso de 
Museologia   

Protocolo nº: 15.668.997-1 

 

1 - Histórico 

Por meio do Ofício nº 007/2019 a Direção do Centro de Artes do Campus de Curitiba 
I/Embap, solicita alterações na Matriz Curricular do Curso de Museologia. Em 26 de 
março de 2019 a Prograd solicita complementação de informações e o processo 
retorna em 11 de abril.  
No processo consta a Ata do Colegiado do curso, datada de 22 de março de 2019. 
Não consta Ata do Conselho de Centro de Área.  
  

2 - Análise 

As justificativas apresentadas são pertinentes para o solicitado a primeira delas refe-
se a alteração da carga horária total do curso, que trata-se de uma padronização de 
algumas disciplinas com as cargas-horárias das demais disciplinas do Centro de 
Área. Passando o curso a ter a carga horária total do curso de 2.848 h/a (2.373,33 
h/r) para 2.935 h/a(2.445,83h/r).  

A redução das vagas encontra-se devidamente justificada pela questão da 
infraestrutura necessária para o curso. Passando o curso a oferecer 30 (trinta) vagas 
de ingresso ao invés de 40.   

As disciplinas solicitadas estão condizentes com a realidade do curso e apresentam 
carga horária e ementas, conforme abaixo, com carga horária de 34 h/a e regime de 
oferta semestral, conforme segue:  

a) Língua Espanhola I. Ementa: Leitura instrumental em língua espanhola de textos 
da área da Museologia. Estratégias de leitura e vocabulário para o desenvolvimento 
daspráticasdiscursivas e comunicativas em nível básico inicial.  

b) Língua Espanhola II. Ementa: Compreensão e produção oral e escrita, abordando 
aspectos socioculturais da língua espanhola, bem como suas variantes linguísticas. 
Ênfase na oralidade e na escrita atendendo às especificidadesacadêmico-
profissionais da área da Museologia.  

c) Língua Inglesa I. Ementa: Estudo das estruturas da língua inglesa necessárias 
para o desenvolvimento das práticas discursivas e comunicativas em nível básico 
inicial. Temas e funções linguísticas da área de Museologia e aspectos 
socioculturaisda língua inglesa.  



 

 

 

 

 

d) Língua Inglesa II. Ementa: Compreensão das estruturas da língua inglesa 
atendendo às especificidades acadêmico-profissionais da área de Museologia. 
Estratégias de leitura, desenvolvimento e ampliação de vocabulário em língua 
inglesa.  

3 - Parecer 

Considerando o apresentado na análise, somos de parecer favorável ao solicitado, 
desde que anexada a Ata do Conselho de Centro de Área ao processo.  

É o parecer.  

Paranavaí, 24 de junho de 2019 

Antonio Marcos Dorigão  
Jorge Leandro Delconte Ferreira 
Maria Simone Jacomini Novak 

Teone Maria Rios de Souza Rodrigues Assunção 


