
 

 

 

 

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO DA UNESPAR 

 

COMUNICADO À COMUNIDADE ACADÊMICA 

 

Dando continuidade ao Programa de Reestruturação dos Cursos de Graduação da 

Unespar, a PROGRAD comunica o cronograma das próximas etapas dos trabalhos de 

compatibilização e reestruturação curricular. 

Relembrando as atividades já desenvolvidas, inicialmente tivemos o lançamento do 

Programa, marcado pelas duas edições da palestra “Educação superior em tempos 

de choque cultural”, com o Professor Bevilácqua, (dias 27 e 28 de agosto), seguida 

da apresentação das linhas gerais do processo de reestruturação de cursos. Esta 

etapa de divulgação e socialização do Programa contou com o envolvimento de 

representação docente e de estudantes.  

A seguir, ocorreu o “I Encontro de Cursos Afins” (dias 14 e 16 de setembro), para 

diagnóstico inicial e avaliação de novas possibilidades curriculares que atendam às 

demandas e necessidades de formação humana e profissional de nossos acadêmicos. 

Prevendo a implantação das mudanças a médio e longo prazo, estão programadas 

novas atividades e trabalhos coletivos, destinadas aos Cursos Afins e aos de Oferta 

Única, com o objetivo de aprofundar os fundamentos teóricos, políticos e legais 

envolvidos na construção das novas propostas de compatibilização, readequação e/ou 

inovação em nossa organização curricular. 

Desta forma, divulgamos à comunidade acadêmica as atividades do Programa de 

Reestruturação dos Cursos de Graduação da Unespar previstas para os meses de 

outubro e de novembro de 2015. 

 



 

 

 

 

AGENDA DE TRABALHO E ORIENTAÇÕES GERAIS PARA OS PRÓXIMOS ENCONTROS 

DATA/LOCAL/HORÁRIO ATIVIDADE/PROGRAMAÇÃO PARTICIPANTES 

15 ou 16/10/2015 (quinta-feira ou 

sexta-feira)  

Em todos os campi, nos 

Colegiados de cada Curso 

Horário: optativo 

Encontro de Estudos nos 

Colegiados de Cursos 

Cursos de oferta única: elaboração 

de Relatório escrito com diagnóstico da 

atual estruturação curricular e 

levantamento de perspectivas e 

possibilidades de reestruturação.  

Cursos Afins: socialização dos 

resultados do 1º Encontro dos Cursos 

Afins e análise coletiva das 

possibilidades de reestruturação e 

compatibilização curricular para os 

cursos que participaram.  

Todos os docentes do Colegiado, o 

Coordenador do Colegiado e, ao 

menos, um representante dos 

estudantes. 

20/10/2015 (terça-feira) 

Campus de Paranavaí 

Horário: 9:00 às 12:00 e das 13:30 

às 16:00 

Reunião de Trabalho com os 

Representantes dos GT’s de todos 

os Cursos de Graduação, afins e dos 

Coordenadores de Cursos de oferta 

única 

Socialização dos resultados dos 

relatórios obtidos no 1º Encontro de 

Cursos Afins, e dos trabalhos dos 

Cursos de oferta única, organização e 

orientação dos GT’s para as próximas 

etapas e avaliação do processo de 

restruturação curricular da Unespar. 

Todos os Coordenadores dos 

Cursos de Graduação com oferta 

única dos campi de Apucarana, 

Campo Mourão e Paranavaí, bem 

como todos os Coordenadores dos 

GT’s dos cursos afins que estiverem 

lotados nos campi desta região.  

22/10/2015 (quinta-feira) 

Campus de Curitiba II 

Horário: 9:00 às 12:00 e das 13:30 

às 16:00 

Reunião de Trabalho com os 

Representantes dos GT’s de todos 

os Cursos de Graduação, afins e dos 

Coordenadores de Cursos de oferta 

única 

Socialização dos resultados dos 

relatórios obtidos no 1º Encontro de 

Cursos Afins, e dos trabalhos dos 

Cursos de oferta única, organização e 

orientação dos GT’s para as próximas 

etapas e avaliação do processo de 

Todos os Coordenadores dos 

Cursos de Graduação com oferta 

única dos campi de Curitiba I, Curitiba 

II, Paranaguá e União da Vitória, bem 

como todos os Coordenadores dos 

GT’s dos cursos afins que estiverem 

lotados nos campi desta região. 



 

 

 

 

reestruturação curricular da Unespar. 

09/11/2015 (segunda-feira)  

Campus de Apucarana 

Horário: 9:00 às 12:00 e das 13:30 

às 16:00 

II Encontro Geral do Programa de 

Reestruturação dos Cursos de 

Graduação da Unespar  

Manhã: Mesa redonda: “Acesso e 

permanência no Ensino Superior 

Público” 

Profs. Nadir Zago e Thiago Ingrassia 

Pereira 

Tarde: Análise das Diretrizes 

Curriculares, da legislação e dos 

diagnósticos já obtidos que envolvem a 

reestruturação curricular. 

Diretores de Centros de Áreas, Chefes 

de Divisão, Coordenadores dos 

Cursos de Graduação, 01 Docente 

representante do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) de cada Curso de 

Graduação e 01 representante 

Discente de cada Centro de Área dos 

campi de Apucarana, Campo Mourão 

e Paranavaí (preferentemente os 

mesmos representantes que 

participaram do evento de 

lançamento) 

10/11/2015 (terça-feira)  

Campus de Curitiba I 

Horário: 9:00 às 12:00 e das 13:30 

às 16:00 

II Encontro Geral do Programa de 

Reestruturação dos Cursos de 

Graduação da Unespar  

Manhã: Mesa redonda: “Acesso e 

permanência no Ensino Superior 

Público” 

Profs. Nadir Zago e Thiago Ingrassia 

Pereira 

Tarde: Análise das Diretrizes 

Curriculares, da legislação e dos 

diagnósticos já obtidos que envolvem a 

reestruturação curricular. 

Diretores de Centros de Áreas, Chefes 

de Divisão, Coordenadores dos 

Cursos de Graduação, 01 Docente 

representante do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) de cada Curso de 

Graduação e 01 representante 

Discente de cada Centro de Área dos 

campi de Curitiba I, Curitiba II, 

Paranaguá e União da Vitória 

(preferentemente os mesmos 

representantes que participaram do 

evento de lançamento) 

 

Os materiais necessários e as orientações detalhadas para cada etapa acima prevista 

serão enviados diretamente aos participantes.  

Paranavaí, 05 de outubro de 2015. 

 

Neide de Almeida Lança Galvão Favaro                          Mário Cândido de Athayde Júnior 
Diretora de Programas e Projetos/PROGRAD               Pró-reitor de Ensino de Graduação 

   


