














 

 

 

 

 

PARECER/RELATÓRIO 011/2018 

Origem: Pró-reitoria de Ensino de Graduação 

Para: Campus Curitiba II / FAP 

Assunto: Disciplinas optativas ofertadas pelo CEDH 

Protocolo nº: 15.216.966-3 

 

1 – Histórico 

 
Por meio do memorando conjunto no. 019/2018, assinado pelas diretoras dos 
Centros de Artes e de Música e Musicoterapia, do Campus Curitiba II / FAP e 
encaminhado a essa Pró-reitoria, com data de 13 de março de 2018, foi solicitada a 
inclusão de pauta no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unespar, 
referindo-se à implantação em todos os cursos daquele campus das disciplinas 
Direitos Humanos, Cidadania e Diversidades I e Direitos Humanos, Cidadania e 
Diversidades II, na condição de optativa. O referido memorando faz menção a 
outro, recebido do Centro de Educação em Educação em Direitos Humanos do 
mesmo campus, no qual foi feita a proposta como um projeto piloto.  

 

2 – Análise 

 
Entendemos que a ideia de projeto piloto e a implantação das disciplinas optativas 
supracitadas contribuirá para a consolidação de um ideia de formação numa 
perspectiva inclusiva, e, mais, para que práticas inclusivas sejam 
vivenciadas/experienciadas já no âmbito da Unespar. Ademais, temos notado, 
principalmente em questionários aplicados a estudantes internamente, que práticas 
discriminatórias ainda ocorrem constantemente em nossa instituição e na 
sociedade como um todo. Além disso, a presente proposta irá contribuir para o 
atendimento legal da Deliberação CEE/PR nº 02/2015: Normas estaduais para a 
Educação em Direitos Humanos, bem como da Deliberação CEE-PR nº.04/2006: 
Diretrizes para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira e Africana e a Deliberação CEE/PR nº 04/2013: Normas 
estaduais para a Educação Ambiental, considerando o texto de ementa ora 
apresentados.  
 

3 – Parecer 

 
Pelos motivos elencados em nossa análise promovida no item 2 do presente 
parecer, somos favoráveis à aprovação das disciplinas optativas abaixo elencadas 



 

 

 

 

em todos os Projetos Pedagógicos dos Cursos do Campus Curitiba II / FAP a partir 
do ano letivo de 2018: 
 
Disciplinas optativas: 

 Direitos Humanos, Cidadania e Diversidades I; 
 Direitos Humanos, Cidadania e Diversidades II. 

Cursos:  
 Bacharelado em Artes Cênicas; 
 Licenciatura em Artes Visuais; 
 Bacharelado e Licenciatura em Dança; 
 Bacharelado em Cinema e Áudio Visual; 
 Bacharelado em Música Popular; 
 Licenciatura em Música; 
 Bacharelado em Musicoterapia; 
 Licenciatura em Teatro. 

 

 

 
 

 
Fábio Alexandre Borges 

Diretor de Ensino da PROGRAD 


