
 

 

PARECER CÂMARA DE GRADUAÇÃO - CEPE 
 

 

Origem: PROGRAD – UNESPAR 

Para: CEPE 

Assunto: Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Agroecologia 

Protocolo nº: 16.510.211-8 

 
   Identificação  

Campus Oferta em Loanda 

Centro de Área  N 

Curso Tecnologia em Agroecologia 

Carga horária  2.600 horas 

Vagas/Turno  Noturno – 40 vagas 

Integralização Mínima  3 anos  

Regime de Oferta Seriado anual com disciplinas semestrais 

Licenciatura(  )                 Bacharelado (   )              Tecnólogo ( X) 

 
 

1 – Histórico 

Trata-se de proposta de implantação de curso em campus isolado, na cidade de Loanda, 

atendendo a demanda regional e com manifestação de apoio do Governo do Estado. 

O curso proposto integra um conjunto de três cursos de Tecnologia que respondem a de-

mandas e se adequam a realidades específicas de um conjunto de municípios que fazem 

parte da microrregião Geográfica de Paranavaí, a saber: Diamante do Norte, Itaúna do Sul, 

Loanda, Marilena, Nova Londrina, Porto Rico, Querência do Norte, Santa Cruz do Monte 

Castelo, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, São Pedro do Paraná e Planaltina do Paraná. 

Pretende-se que tais cursos sejam instalados no município de Loanda, mas atendendo à 

demanda regional dos municípios citados, os quais congregam uma população de 93.045 

habitantes. 

Além de observar o formulário apropriado, o PPC também apresenta o Regulamento do Es-

tágio Supervisionado e o Regulamento de Atividades Acadêmicas Complementares. 

 

2 – Análise 



 

A Câmara de Graduação do CEPE avaliou preliminarmente o PPC em exame, tendo reali-

zado os seguintes apontamentos: 

1. Rever o item Metodologia de Ensino e Aprendizagem, quando refere-se a relação do 

processo de ensino e aprendizagem com o perfil do profissional a ser formado. Dando 

ênfase muito mais as técnicas de ensino do que o processo de ensino e aprendiza-

gem. 

2. Rever os totais de cargas horárias do curso nos itens 4 e 5. No item 4 – 2.600h, no 
item 5 – 2.400h. 

3. Inserir a disciplina de libras como optativa no curso.  

 

 

3 – Conclusão  

 
Considerando o apresentado na análise somos de parecer favorável a aprovação do 

projeto pedagógico do curso de Tecnologia em Agroecologia, com carga horária de 

2.600h, 40 vagas e tempo minimo de integralização de 03 anos. O projeto com os ajustes 

pontuais revisados deve ser enviado à Prograd até 30 de maio para emissão de 

Resolução. 

É o parecer. 

 
 
 
 

Paranavaí, 14 de maio de 2020 
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