






























PARECER N.º 004/2018-PROGRAD

PROTOCOLO N.º 15.073.203-4

ASSUNTO: Alteração na Matriz Curricular do Curso Superior de Instrumento –
Bacharelado – Campus de Curitiba I/EMBAP

INTERESSADOS: Colegiado do Superior de Instrumento – Bacharelado; Centro de
Música do Campus de Curitiba I/EMBAP.

01 – PRELIMINARES
O curso Superior de Instrumento, junto com os demais cursos do centro de

música, do Campus de Curitiba I/EMBAP, por meio do protocolado 14.097.795-0,
solicitou à SETI, no mês de julho de 2016, providências quanto à renovação de
reconhecimento do curso. Isso feito, o curso, por meio da Prograd, ficou no aguardo
da portaria de designação do avaliador externo pela SETI, considerando que o
referido curso não possui CPC. Durante o período de tramitação, ocorreu movimento
grevista docente em todos os campi da Unespar. Paralelamente a isso, houve, ainda,
em alguns dos campi da Unespar, e em específico de Curitiba I, um longo processo
de ocupação estudantil, o qual se estendeu para além do término da greve docente,
encerrando-se apenas no mês de dezembro de 2016. Retomado o ano letivo em
fevereiro de 2017, após férias docentes, a instituição continuou no aguardo da
designação do avaliador para a continuidade dos procedimentos internos. Isso feito,
a avaliação in loco ocorreu entre os dias 02 e 08 de março de 2017, sendo que o
relatório foi enviado à Unespar no início de junho de 2017.

O curso em tela teve uma avaliação negativa, com nota inferior a mínima
exigida para a Renovação, qual seja, 1,94. Diante disso, o Conselho Estadual de
Educação determinou uma nova avaliação por outro perito externo, a qual foi feita
nos dias 28 e 29 de novembro de 2017, com conceito final do curso de 3,75. Dentre
as recomendações desse último perito, teve a de que o curso respeitasse o mínimo
da carga horária estipulado pela Resolução CNE/CES N°02/ 2007, de 2400 horas
relógio. Diante da urgência e necessidade de tal alteração, o Colegiado do Curso
supracitado reuniu-se no dia 13 de dezembro de 2017, aprovando as alterações que
seguem no item Parecer Conclusivo do presente documento. O Diretor do Centro
de Música do Campus I/EMBAP, professor Alisson Alípio Cardoso Monteiro, por meio
do Ofício n.o 06/2018, encaminhou a proposta de alteração no PPC, solicitando que
a mesma fosse encaminhada para apreciação pelo CEPE/Unespar por essa Pró-
reitoria.

02 – DESCRIÇÃO

Alteração na Matriz Curricular do Curso Superior de Instrumento – Bacharelado –
Campus Curitiba I/EMBAP

03 – PARECER CONCLUSIVO



Considerando a segunda avaliação feita pelos peritos Marcus Alessi
Bitencourt e Danilo Ramos, de 19 de dezembro de 2017; considerando a Resolução
CNE/CES N°02/ 2007, essa Pró-reitoria é de parecer favorável às seguintes
alterações no PPC do Curso de Superior de Instrumento, do Campus Curitiba
I/EMBAP da Unespar:

 Para a matriz curricular dos anos de ingresso 2011, 2012 e 2013:
 Alterar a exigência mínima de cumprimento de Atividades

Complementares, as quais passarão a totalizar 484 horas/aula;
 Alterar a carga horária da disciplina Prática de performance IV para 170

horas/aula;
 Incluir a disciplina obrigatória de Seminários Avançados, com carga

horária de 60 horas/aula;
 Alterar a carga horária total do curso para 2.890 horas/aula, o

equivalente a 2.408 horas.

 Para a matriz curricular do ano de ingresso 2014 em diante:
 Alterar a exigência mínima de cumprimento de Atividades

Complementares, as quais passarão a totalizar 382 horas/aula;
 Alterar a carga horária da disciplina Prática Artística IV para 170

horas/aula;
 Incluir a disciplina obrigatória de Seminários Avançados, com carga

horária de 60 horas/aula;
 Alterar a carga horária total do curso para 2.890 horas/aula, o

equivalente a 2.408 horas.

É o parecer.

Paranavaí, 05 de março de 2018.



RESOLUÇÃO Nº XXXX/2018 – CEPE/UNESPAR

Convalida as alterações nas matrizes
curriculares vigentes do Curso Superior de
Instrumento – Bacharelado, do Campus de
Curitiba I/EMBAP.

Considerando o disposto no artigo 16 do Regimento Geral da Unespar;

Considerando o Parecer n.o 004/2018, da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação;

Considerando a Ata da 1ª Sessão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,
realizada no dia 22 de março de 2018, no Campus de Paranaguá;

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. Ficam convalidadas as seguintes alterações da matriz curricular em
vigência do curso Superior de Instrumento – Bacharelado, do Campus Curitiba I:

 Para a matriz curricular dos anos de ingresso 2011, 2012 e 2013:
 A exigência mínima de cumprimento de Atividades Complementares será

de 484 horas/aula;
 A carga horária da disciplina Prática de performance IV será de 170

horas/aula;
 Inclui-se a disciplina obrigatória de Seminários Avançados, com carga

horária de 60 horas/aula;
 A carga horária total do curso passa para 2.890 horas/aula, o equivalente a

2.408 horas.
 Para a matriz curricular do ano de ingresso 2014 em diante:
 A exigência mínima de cumprimento de Atividades Complementares será

de 382 horas/aula;
 A carga horária da disciplina Prática Artística IV será de 170 horas/aula;
 Incluir-se a disciplina obrigatória de Seminários Avançados, com carga

horária de 60 horas/aula;
 A carga horária total do curso passa para 2.890 horas/aula, o equivalente a

2.408 horas.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Publique-se no site da Unespar.

Paranavaí, em XXXXXXXXXX.

Antonio Carlos Aleixo

Reitor


