
PARECER/RELATÓRIO

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

Para: PROGRAD

Assunto: ALTERAÇÕES DA MATRIZ CURRICULAR VIGENTE DO
CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS BACHARELADO, DO
CAMPUS DE CAMPO MOURÃO.

Protocolo nº: 14.851.661-8

1 – Histórico

As alterações da matriz curricular proposta para o curso
de Ciências Econômicas bacharelado no Campus de Campo Mourão é
resultado do processo iniciado pela Reitoria da IES, em maio
de 2017 solicitando 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 proposta foi atendida pela Câmara de Educação
Superior do Conselho Estadual de Educação, por meio do Ofício
no 150/17, devolveu o processo no 831/17 determinando o
atendimento de alguns aspectos considerados imprescindíveis,
como à carga horária mínima total estabelecida pela legislação
vigente e a inclusão da disciplina de Libras no rol de
optativas ofertadas pelo curso. Na sequência, 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.

Em atendimento às determinações do Conselho Estadual de
Educação, o Colegiado do Curso de Ciências Econômicas efetuou
as alterações, aprovadas conforme Ata nº 009/2017, do
Colegiado de Ciências Econômicas, referendado pela Ata no
07/2017 do Conselho do Centro de Ciências Sociais Aplicadas de
Campo Mourão.

2 – Análise

A proposta aprovada pelas instâncias anteriores está em
conformidade e demonstra o atendimento aos pleitos no que se



refere ao cumprimento da carga horária mínima estabelecida
pela legislação; oferta de Língua Brasileira de Sinais
(Libras); aumento da carga horária das atividades
complementares; aumento da carga horária da disciplina de
metodologia; e inclusão de carga horária por meio de
disciplina presencial na matriz curricular de “Análise da
Conjuntura Econômica Brasileira”.

3 – Parecer

- Tendo em vista a aprovação do Colegiado de Ciências Econômicas;
- Tendo em vista a aprovação do Conselho de Centro de Área;
- Tendo em vista o parecer favorável da PROGRAD
Somos de parecer favorável à aprovação.
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