
 
 

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

– COMUNICADO GERAL – 

No Cronograma das atividades do Programa de Reestruturação dos Cursos de 

Graduação da Unespar distribuído à comunidade, estavam previstas a realização do IV 

Encontro Geral (para o mês de Outubro/2016) e Encontros de Cursos Afins, bem como 

Reuniões com representantes dos GT’s e com os docentes em todos os campi, por áreas de 

conhecimento e por centros de áreas, ainda neste segundo semestre de 2016, em 

continuidade à etapa de proposições dos novos PPCs dos 67 cursos de graduação de nossa 

Universidade. 

Ocorre que, tendo em vista a conjuntura estadual e nacional - que resultou nos 

movimentos grevistas das universidades estaduais do Paraná, bem como na mobilização e 

ocupação de alguns de nossos Campi pelos estudantes – que ainda permanece nos Campi 

de Curitiba –, A PROGRAD OPTOU POR SUSPENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA 

DE REESTRUTURAÇÃO NESSE PERÍODO. 

Em respeito às manifestações e lutas em prol da defesa da universidade e da 

educação públicas, bem como pela necessidade de reorganização do Calendário 

Acadêmico, a fim de assegurar a reposição das aulas aos nossos estudantes, comunicamos 

que ficam suspensos os Encontros para esse ano.  

O próximo encontro – que será realizado no início do próximo ano letivo, em data a 

ser agendada - dará continuidade ao processo de reestruturação, tratando de estabelecer 

uma relação entre as dimensões contextual e teórico-explicativa e a dimensão operacional 

dos PPC’s, o que resultará na Proposição Curricular propriamente dita. O objetivo será 

discutir o Currículo a ser proposto para todos os cursos da Unespar, tendo em vista os 

princípios mais gerais institucionalmente constituídos e os fundamentos teóricos 

acordados coletivamente, a fim de atender às necessidades e peculiaridades de cada curso. 

Já foram produzidos coletivamente diagnósticos específicos de cada curso e outro 

mais geral, que detectaram as demandas da universidade como um todo, subsidiando as 

discussões em andamento. A reestruturação dos PPC’s encontra-se neste momento em 

uma fase crucial, que é a de definição e elaboração das suas dimensões contextual e 

teórico-explicativa. 

Neste sentido, solicitamos aos Colegiados que se organizem para cumprirem desde 

já a etapa interna de discussão e sistematização conceitual de seus PPC’s, a fim de 

prosseguir com a etapa de proposições curriculares no retorno das atividades, a serem 

previstas em novo Cronograma do Programa de Reestruturação.  

A PROGRAD continuará subsidiando as discussões e promovendo encontros 

diversificados – gerais e entre os cursos afins –, para orientar os debates e proposições, 

disponibilizando apoio teórico aos Cursos que o solicitarem.  



O momento tem exigido estudos, discussões e reuniões dos Colegiados, o que vem 

permitindo uma maior integração entre docentes, Núcleos Docentes Estruturantes (NDE’s) 

e estudantes.  

Cada Colegiado tem autonomia para articular suas ações e estabelecer suas 

propostas de trabalho, havendo distintas e ricas experiências em andamento. 

Ao término desta etapa, a PROGRAD destaca a valiosa contribuição de todos e 

todas na construção coletiva deste importante Programa que, desde agosto de 2015, 

envolve os 67 (sessenta e sete) cursos de graduação da Unespar.  

Saudações universitárias! 

Paranavaí, 05 de dezembro de 2016. 

 

Mário Cândido de Athayde Júnior 
Pró-reitor de Ensino de Graduação 


