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1 – Histórico

Em reunião administrativa realizada em 15 de agosto do corrente ano, na sede da Reitoria
da Unespar, com a participação dos Pró-reitores e Diretores dos Centros de Áreas dos
campi da Unespar, foi discutida a reposição de aulas, necessária em função da
paralisação.

Ficou acordado naquela ocasião que cada campus organizaria uma proposta
individualizada para garantia do cumprimento da aplicação integral das cargas horárias e
conteúdos programáticos das disciplinas e demais componentes curriculares dos cursos,
após o período de paralisação em razão da greve docente.

Com isso as propostas elaboradas foram encaminhadas à PROGRAD.

2 – Análise

Tendo em vista que o calendário acadêmico de 2019 não foi suspenso em razão da greve
docente, a contagem dos dias letivos manteve-se inalterada (218 dias).

Permaneceu, então, a necessidade do cumprimento integral das cargas horárias de cada
curso (previstas em suas legislações próprias), as quais precisam ser ministradas no
espaço de tempo do mínimo dos 200 dias letivos.

Cada campus organizou seu cronograma de reposições e aprovou no Conselho de
Campus, encaminhando à Prograd para prosseguimento dos trâmites.

Após análise, verificou-se que, para alguns campi as propostas de reposições das cargas
horárias não ministradas propunham aplicação nos dias que restavam (da contagem inicial
dos 218 dias letivos) e para outros campi havia necessidade de aplicação em dias
complementares.

Após a juntada de todas as propostas, os períodos letivos para cada campus se
apresentam no quadro a seguir:



Quadro 1 - Novas datas para início e término de período letivo nos campi da Unespar

CAMPUS FINAL DO 1º.
SEMESTRE

INÍCIO DO 2º.
SEMESTRE

FINAL DO 2º.
SEMESTRE

Apucarana 24-08-2019 26-08-2019 18-12-2019

Campo Mourão 16-08-2019 19-08-2019 16-12-2019

Curitiba I 20-08-2019 21-08-2019 14-12-2019

Curitiba II 02-07-2019 12-08-2019 14-12-2019

Paranaguá 13-07-2019 29-07-2019 07-12-2019

Paranavaí 24-08-2019 26-08-2019 15-12-2019

União Da Vitória 13-07-2019 29-07-2019 07-12-2019

Em relação aos exames finais, não será estipulada uma semana fixa para realização dos
mesmos, havendo flexibilização para que os professores possam aplicar os exames finais à
medida que os conteúdos e cargas horárias das disciplinas (semestrais/anuais) sejam
concluídos integralmente.

3 - Parecer

Somos de parecer favorável à aprovação pelo CEPE das Propostas de readequações do
Calendário Acadêmico do ano de 2019 para os campi da Unespar.

É o parecer.

Paranavaí/PR, 28 de outubro de 2019.
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