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PARECER Nº 024/2017-PROGRAD

PROTOCOLO N.º 14.851.661-8

ASSUNTO: Alterações da matriz curricular vigente do Curso de Ciências
Econômicas – Bacharelado, do Campus de Campo Mourão.

INTERESSADOS: Diretor do Campus de Campo Mourão; Diretor do Centro de
Ciências Sociais Aplicadas; Chefe da Divisão de Graduação;
Coordenador do Colegiado de Ciências Econômicas.

01 – PRELIMINARES

A Reitoria da Unespar, por meio do ofício 063/2017, de 15 de maio, solicitou à

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a Renovação do

Reconhecimento do Curso de Ciências Econômicas, ofertado pelo Campus de

Campo Mourão. A Câmara de Educação Superior do Conselho Estadual de

Educação, por meio do Ofício no 150/17, devolveu o processo no 831/17 , que trata

do pedido de Renovação do Reconhecimento aqui referenciado, determinando o

atendimento no que tange à carga horária mínima total estabelecida pela legislação

vigente, bem como a inclusão da disciplina de Libras no rol de optativas ofertadas

pelo curso. O Conselho Estadual de Educação, por meio do ofício CES/SETI 52/17,

retornou à Unespar o protocolado, solicitando providências por parte da instituição,

para que, posteriormente, seja retomado o trâmite da renovação de reconhecimento.

O Colegiado do Curso de Ciências Econômicas aprovou as alterações, conforme Ata

no 009/2017, do Colegiado de Ciências Econômicas, bem como Ata no 07/2017 do

Conselho do Centro de Ciências Sociais Aplicadas de Campo Mourão.

02 – DESCRIÇÃO

Alterações da matriz curricular vigente do Curso de Ciências Econômicas –

Bacharelado, do Campus de Campo Mourão.

03 – PARECER CONCLUSIVO



Considerando a Resolução no 02/2007, de 18/06/07 (CNE/CES), que dispõe sobre a

carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos

cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial; considerando o

Parecer CEE/CES/PR no 23/11, de 07/04/11, que determina a todas as IES, para os

cursos de bacharelado, que seja ofertada a disciplina de Libras como optativa;

destacamos as alterações propostas pelo referido curso já para o PPC em vigência:

 Ampliar a carga horária mínima destinada às Atividades Complementares,

passando de 160 para 240 horas (relógio): o Colegiado informa que oferecerá

atividades com o intuito de contribuir com a integralização dessa carga

horária;

 Ampliar a carga horária da disciplina de Monografia para 333 horas (relógio);

 Inclusão da disciplina “Análise da Conjuntura Econômica Brasileira” na 4ª

série do curso, a qual contará com carga horária de 60 horas (relógio), sendo

ofertada presencialmente ainda no ano letivo de 2017, conforme Quadro 1

apresentado pelo Colegiado com a previsão das aulas para a integralização

dessa disciplina;

 Inclusão da disciplina de Libras como optativa na matriz curricular a partir do

ano de 2018.

Tais alterações promovem uma alteração na carga horária total do curso, passando

das atuais 2.703 horas (relógio) para 3.003 horas (relógio). Considerando que o

Colegiado do Curso atendeu ao solicitado, apresentando os mecanismos para que a

adaptação curricular ocorra já para o PPC em vigência, atingindo os ingressantes

nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, esta Pró-Reitoria é de parecer favorável à

aprovação das alterações.

É o parecer.

Paranavaí, 25 de setembro de 2017.



RESOLUÇÃO Nº XXXX/2017 – CEPE/UNESPAR

Aprova a alteração da matriz curricular
vigente do Curso de Ciências Econômicas -
Campus de Campo Mourão.

Considerando o disposto na alínea “a”, do inciso I do artigo 16 do Regimento
Geral da Unespar;

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO APROVOU E EU,
REITOR, NO USO DE MINHAS ATRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS E
REGIMENTAIS, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º. Fica aprovada a ampliação da carga horária mínima destinada às
Atividades Complementares, a qual passará para 240 horas, distribuídas em 60
horas para cada uma das quatro séries do curso.

Art. 2º. Fica aprovada a ampliação da carga horária da disciplina de Monografia,
ofertada na 4ª série do curso, a qual passará para 333 horas.

Art. 3º. Fica aprovada a inclusão da disciplina “Análise da Conjuntura Econômica
Brasileira” na matriz curricular da 4ª série do curso, a qual contará com carga
horária de 60 horas (relógio), sendo ofertada presencialmente.

Art. 4º. Fica aprovada a inclusão, como optativa, da disciplina “Libras”.

Art. 5º. As alterações mencionadas na presente Resolução serão consideradas
para o Projeto Pedagógico do Curso em vigência, atingindo os acadêmicos
ingressantes a partir de 2014.

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Publique-se no site da Unespar.

Paranavaí, em XXXXXXXXXX.

Antonio Carlos Aleixo

Reitor












































