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- Considerando Parecer da Pró-Reitoria de Gestão de

Pessoas e Desenvolvimento;

- Considerando Parecer da Pró-Reitoria de Administração e

Finanças;

- Considerando Parecer da Pró-Reitoria de Planejamento;

- Considerando deliberação do Conselho de Ensino Pesquisa

e Extensão com relação à proposta de implantação do Curso

de Engenharia de Produção no Campus Paranaguá;

Manifestamos a seguir os esclarecimentos sobre questões apresentadas pelos

respectivos órgãos com relação a ações a serem implementadas pelos dirigentes da

UNESPAR, Campus Paranaguá, com vistas à implantação do Curso de Engenharia

da Produção – Bacharelado.

1 Corpo docente

O Corpo Docente foi preocupação manifestada pelas Pró-Reitorias. De

acordo com as cartas de apoio, anexadas ao PPC do curso, para os primeiros anos,

os docentes se dispõem a participar das atividades, independente de sua carga

horária nos respectivos colegiados. Além disso, vale ressaltar que, com a nova

reestruturação para atribuição de aulas, os colegiados passarão por adaptações e,

em alguns casos com oferta de curso único, terão problemas de atendimento. Por

exemplo, o Colegiado de Ciências Contábeis, que conta com sete docentes efetivos,

tem apenas o curso de Administração com oferta de disciplinas correlatas para

aproveitamento das suas cargas horárias. Com o novo curso, o colegiado de

Ciências Contábeis poderá oferecer carga horária hoje disponível. O mesmo ocorre

com outros colegiados.

Mas vale ressaltar a necessidade de docentes formados em Engenharia de

Produção para anos futuros. No momento, a UNESPAR já conta com número de

docentes disponível para sua regulamentação e implantação. O que será feito, com

a participação da sociedade organizada, são pleitos junto ao Governo do Estado

para autorização de concurso público para suprir a necessidade de professores do
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curso. Contatos preliminares já foram feitos com deputados para, juntamente com a

autorização de funcionamento, o governo autorize excepcionalmente a abertura das

vagas já disponíveis.

Com relação ao impacto financeiro questionado pela PROPLAN, destaca-se

que a proposta de criação do curso de Engenharia da Produção da UNESPAR,

Campus Paranaguá, está alicerçada na disponibilidade de docentes que atuam em

outros colegiados da Unidade e se prontificaram em assumir a carga horária do

curso nas séries iniciais, sendo assim, iniciando o curso sem ônus adicionais ao

mantenedor. Ações como essa demonstrada pelos docentes do campus de

Paranaguá reforçam o propósito de contribuirem efetivamente para o

desenvolvimento do litoral paranaense. Essa contribuição e demonstração de visão

estratégica levarão ao apoio da comunidade civil organizada do Litoral Paranaense

em gestões junto ao governo do Estado para as contratações de docentes que

ocorrerão a partir da consolidação do curso e, automaticamente, contribuirão

também para aumentar o efetivo do campus, trazendo benefícios para os demais

cursos já em funcionamento.

2 Evasão

Uma das preocupações demonstradas pela PRAF diz respeito à possível

evasão devido à oferta do curso ser em período integral. Destacamos que a

UNESPAR conta com uma comissão permanente de discussão relacionada à

evasão que poderá responder ao questionamento com as propostas em andamento.

Para os coordenadores do processo de implantação do referido curso, a ideia

é de uma evasão abaixo da verificada nos cursos noturnos de licenciatura. Os

cursos em período integral contam com um perfil diferenciado de acadêmicos e, em

se tratando de área tecnológica, existem diversos programas de pesquisa e

extensão, com bolsas para acadêmicos difíceis de serem alcançadas por estudantes

do período noturno com atuação profissional durante todo o dia.

Acreditamos que os estudantes de engenharia, a exemplo do curso de

Ciências Biológicas já ofertado no campus em período integral, tenham outro perfil
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que não o do acadêmico do período noturno, além de contribuir para o

fortalecimento da pesquisa e extensão.

3 Laboratórios para atividades práticas

Conforme disponível no PPC do curso, serão necessários laboratórios de

Química, Física, Matemática e Informática para as atividades práticas do curso.

Lembramos que o campus já conta com laboratório de Química instalado, sendo

utilizado pelo curso de Ciências Biológicas; e laboratório de Informática utilizado pelo

curso de Ciências Contábeis, não gerando ônus para sua implantação, ao contrário,

maximizando a sua utilização.

O laboratório de Matemática conta hoje com espaço físico e equipamentos

para entrar em funcionamento em atendimento ao PPC do curso de Matemática.

Para seu funcionamento, está aguardando apenas a reforma estrutural do prédio –

já autorizada – o que deverá ocorrer no primeiro semestre de 2018.

Com relação ao laboratório de Física, apresentado como necessário pelos

peritos durante a avaliação, terá reduzido impacto financeiro, uma vez que a busca

por sua implantação no decorrer do curso faz parte do aproveitamento da estrutura

física.

Vale ressaltar que a questão de laboratórios práticos será reforçada agora

com o convênio assinado entre a UNESPAR e o Centro de Produção e Propagação

de Organismos Marinhos de Guaratuba (CPPOM), referência em pesquisas e

instalações no Litoral Paranaense.

4 Acervo bibliográfico

Conforme pode ser observado no PPC do curso de Engenharia da Produção,

existem similaridades nas disciplinas com cursos já ofertados pelo Campus de

Paranaguá, minimizando, portanto, seu impacto financeiro. As disciplinas específicas

do curso gerarão baixo custo, e os dois Centros de Área canalizarão sua

solicitação para aproveitamento dos recursos destinados à melhoria no acervo de

acordo com a política da PROGRAD em vigor.
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5 Demonstração de Planilha Financeira

Unespar Campus Paranaguá
Centro de Ciências Sociais Aplicadas NDE Núcleo de Desenvolvimento

Estruturante
Curso Bacharelado em Engenharia da

Produção
Investimentos – 1º e 2º anos Zero
Desembolso Financeiro - 1º e 2º anos Zero

Diante do exposto, imbuídos do sentimento de construção conjunta de uma

Universidade, solicitamos a APROVAÇÃO DA PROPOSTA por este Conselho de

Ensino, Pesquisa e Extensão.

Atenciosamente,

Prof. Cláudio Nogas

Doutor em Engenharia da Produção –

Coordenador Pró-Tempore do NDE

Prof. Sebastião Cavalcanti Neto

Doutor em Administração – Diretor do

Centro de Área de Ciências Sociais

Aplicadas


