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Assunto: Proposta de Calendário Acadêmico para o ano letivo de 2020.
Protocolo nº: 16.068.515-8

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 2020.

2 – Análise

Foram elaboradas duas propostas de Calendário Acadêmico, a primeira abrangendo os
campi de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba I, Curitiba II, Paranaguá e União da Vitória e,
a segunda abrangendo o Campus de Paranavaí, tendo em vista as especificidades locais.
Uma versão preliminar foi encaminhada a todos os campi para discussão e as devolutivas
foram devidamente analisadas.
Os referidos calendários foram elaborados levando-se em consideração, dentre outros, os
seguintes itens:

 Datas para as atividades acadêmicas para todos os cursos da Universidade,
segundo informação recebida dos diversos campi;

 Cumprimento do quantitativo de dias letivos para os cursos com oferta de disciplinas
anuais e semestrais;

 Conferência dos dias de feriados e recessos nacionais e locais.
A primeira proposta de calendário possui um total de 220 dias letivos e a segunda proposta
um total de 215 dias. O quantitativo de dias letivos superior a 200 dias previstos na
legislação garante o suprimento de eventuais imprevistos ao longo do ano letivo, além de
assegurar o cumprimento da carga horária prevista para todos os componentes
curriculares. Também verificou-se quantidade superior a 100 dias letivos por semestre,
atendendo à legislação vigente.
Considerando o efeito dos feriados e recessos locais, a quantidade de dias letivos se altera
para alguns campi, conforme explicitado nos quadros abaixo:

Dias Letivos no Calendário Acadêmico 2020 para os diversos campi da Unespar
CAMPUS SEG TER QUA QUI SEX SAB TOTAL
Apucarana 35 37 38 38 36 36 220
Campo Mourão 34 37 38 37 35 35 216
Curitiba I 35 36 38 38 36 36 219
Curitiba II 35 36 38 38 36 36 219
Paranaguá 35 37 36 38 36 36 218
Paranavaí 34 36 38 37 35 35 215
União Da Vitória 35 37 38 38 34 34 216



Sugere-se aos campi 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.
Em relação aos exames finais, não será estipulada uma semana fixa para realização dos
mesmos; com isso haverá flexibilização para que os professores possam aplicar os exames
finais à medida que os conteúdos e carga horária das disciplinas (semestrais/anuais) sejam
concluídos integralmente. Permanece obrigatória, contudo, a publicação, via Edital do
Colegiado de Curso, das datas e horários dos respectivos exames, com antecedência
mínima de 72 horas, para ciência dos estudantes.

3 – Parecer

Somos de parecer favorável à aprovação da Proposta de Calendário Acadêmico do ano
de 2020 para Unespar.
É o parecer.

Paranavaí/PR, 28 de outubro de 2019.
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