
 

 

 

 

 

PARECER CÂMARA DE GRADUAÇÃO - CEPE 

Origem: Campus de Paranavaí 

Assunto: Alteração no calendário acadêmico do Campus de Paranavaí 

Protocolo nº: 15.686.340-8 

 

1 – Histórico  

Em 01/04/2019 os estudantes do campus de Paranavaí deliberaram, em Assembleia 

Geral Extraordinária do Diretório Central dos Estudantes, pela paralisação das aulas, 

apresentando pauta de reivindicações composta por itens relacionados à disponibili-

zação de docentes e agentes universitários pelo Estado. 

Em 02/04/2019 o diretor do campus de Paranavaí comunicou a Reitoria sobre a pa-

ralisação das aulas. 

Em 04/04/2019, a Reitoria orientou o campus a zelar pela preservação das instala-

ções e das atividades remotas e determinando que Conselho de Campus e CEPE se 

manifestassem posteriormente acerca da reposição acadêmica. 

Em 23/04/20119 a direção do Campus exarou Resolução 02/2019 promovendo ade-

quações no Calendário Acadêmico (alterando encerramento de bimestres, semestres 

e datas de exames), ouvido o Conselho de Campus. Em especial, a referida Resolu-

ção postergou o término do primeiro semestre em uma semana. 

Em 16/05/2019 a direção do Campus enviou o processo à PROGRAD para manifes-

tação acerca das alterações do Calendário Acadêmico. 

Em 11/06/2019 a PROGRAD exarou parecer favorável a todas as alterações imple-

mentadas pelo Campus, exceto quanto à postergação do encerramento do primeiro 

semestre. Segundo a pró-reitoria, não haveria necessidade da prorrogação, tendo 

em vista a quantidade de dias letivos previstos em calendário. 

Em 11/06/2019 a PROGRAD encaminhou minuta de resolução à Reitoria, propondo 

retificação do encerramento do primeiro semestre para a data de 13/07/2019 e 

ratificação das demais alterações feitas pelo campus. 

2 – Análise 

A paralisação realizada foi deliberada por estudantes legalmente organizados em 

Diretório Central dos Estudantes. 

A paralisação causou impacto no cumprimento do calendário original. 

As instâncias administrativas e deliberativas foram devidamente acionadas (Direção 

de Campus, Reitoria, Conselho de Campus, PROGRAD, CEPE). 



 

 

 

 

 

A PROGRAD demonstrou adequadamente o efetivo cumprimento de dias letivos em 

acordo com a legislação vigente. 

3 – Parecer 

Considerando o apresentado na análise, nosso parecer é que seja APROVADA a 

alteração do Calendário Acadêmico do campus de Paranavaí, nos seguintes termos: 

▪ Manter o término do 1º semestre em 13 de julho de 2019  

▪ Prorrogar o término do 4º bimestre e encerramento do 2º semestre letivo de 

07/12 para 14/12/2019; 

▪ Prorrogar o período de realização dos exames finais de 09 a 13/12 para 16 a 

20/12/2019.  

É o parecer.  

Paranavaí, 17 de junho de 2019 

Antonio Marcos Dorigão 
Jackelyne Corrêa Veneza; 

Jorge Leandro Delconte Ferreira 
Maria Simone Jacomini Novak 

Teone Maria Rios de Souza Rodrigues Assunção 


