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1 - Histórico

A proposta de reestruturação curricular do curso de graduação em Ciências
Econômicas do Centro de Área de Ciências Sociais Aplicadas teve início em 2015 e
já passou por aprovação no Colegiado do Curso e Conselho do Centro de Área,
tendo sido objeto de análise desta câmara e deste Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão com APROVAÇÃO mediante ressalvas.

2 - Análise

Partindo do pressuposto da aprovação anterior da proposta de reestruturação
curricular, buscou-se a análise das ressalvas apresentadas:
- Complemento da carga horária mínima determinadas pelas DCNs do curso, de
3.000 horas, sendo necessária a complementação das 2.760 horas previstas
inicialmente na proposta.
Pala proposta ora apresentada a carga horária foi ampliada para 3.600 horas/aula
passando para 3.000 horas relógio com a inclusão de Leituras Orientadas I, II e III
com 96 horas/aula cada distribuídas ao longo do curso mediante regulamentação
própria anexada.
- Inclusão da bibliografia básica e complementar das disciplinas
Os respetivos planos de ensino das disciplinas curriculares foram complementados
com a inclusão das respectivas bibliografias básicas e complementares.
- Complemento do NDE com o número mínimo de docentes em atendimento a
Resolução 1/2010 do CNE/CSE
A Portaria 008/2018 assinada pelo diretor geral do campus constitui o NDE
passando a contar com os docentes: Marcelo Vargas, Noelia Felipe, Antonio Pereira
da Silva, Acir Bacon, Paula Tissiany Viana de Macedo Carneiro, Paulo Cruz
Correia, Rogério Ribeiro, Tania Terezinha Rissa, Letícia Xander Russo, Fabiano
Prado Pedroso e Rafael Montanari Durlo.

3 – Parecer

Considerando que a presente proposição cumpre as ressalvas apresentadas por
este Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e que a proposta original já havia
sido aprovada com ressalvas, somos de PARECER FAVORÁVEL à reestruturação
do curso de graduação em Ciências Econômicas do Campus de Apucarana,
conforme solicitado.


