
 
 
      
 

PARECER Nº 027/2018 - PROGRAD 

 

Origem: Diretoria de Registros Acadêmicos - DRA/PROGRAD 

Para: CEPE 

Assunto: Proposta de Calendário Acadêmico para o ano letivo de 2019  

Protocolo nº: 154376321  

1 - Histórico A Pró-reitoria de Ensino de Graduação - PROGRAD, por meio da 

Diretoria de Registros Acadêmicos - DRA, considerando o Artigo 7, inciso IX do 

Regimento Geral da Unespar, elaborou a Proposta de Calendário Acadêmico para o 

ano letivo de 2019.  

 

2 - Análise A proposta foi elaborada apreciando-se as datas para as atividades 

acadêmicas para todos os cursos da Universidade, atentando-se para o cumprimento do 

quantitativo de dias letivos para os cursos anuais e semestrais; Conferência dos dias de 

feriados e recessos. A proposta foi encaminhada para discussão nos campi e as 

devolutivas foram introduzidas na proposta. Sugere-se que os campi de Curitiba II e 

Paranavaí preencham a tabela constante na proposta, referente às “Outras Atividades 

Institucionais”. A proposta de calendário possui 220 dias letivos, quantidade essa, 

superior a 200 dias previstos na legislação, o que se torna importante para suprir 

imprevistos ao longo do ano letivo e garantir o cumprimento da carga horária prevista. 

Devido a feriados locais, a quantidade de dias diminui para alguns campi, como 

Curitiba I, Curitiba II e União da Vitória, que ficarão com 35 sextas feiras. Sugere-se 

que, caso sejam necessárias reposições de aulas/atividades, elas sejam realizadas aos 

sábados ou até mesmo, após aprovação em Colegiado, em dias da semana que possuem 

quantidade superior a 36 semanas no calendário acadêmico.  

 

3 – Parecer PROGRAD Somos de parecer favoráveis à apreciação pelo CEPE da 

Proposta para Calendário Acadêmico de 2019. É o parecer.  

 

4 – Parecer Câmara de Graduação do CEPE Somos de parecer favorável desde que 

os campi tenham autonomia para redefinir o uso dos 20 dias dos 220 dias letivos 

conforme analisado e aprovado em colegiados de curso de Conselhos de Centr. Sem 

prejuízo das 36 semanas necessárias ao cumprimento dos 200 dias letivos do calendário 

acadêmico e no cumprimento do plano de ensino das disciplinas que caem nas sextas-

feiras do ano de 2019. 

 

 Parecer elaborado por Jackelyne Corrêa Veneza 

 Paranavaí, 03 de novembro de 2018. 


