
 

 

 

 

PARECER - CÂMARA DE GRADUAÇÃO - CEPE  

Origem: Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROGRAD 

Para: Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) 

Assunto: Capítulo III - A ser incorporada na Resolução nº 022/2020 - 
CEPE/UNESPAR - Da reposição para os estudantes cujas 
turmas tiveram aulas/atividades curriculares e não participaram 
durante o primeiro semestre de 2020 

Protocolo nº: 16.793.480-3 

1 - Histórico 

A subcomissão de Assuntos acadêmicos e estudantis da Comissão de avaliação e 
Planejamento de ações de combate à disseminação do novo coronavírus no âmbito 
da Unespar organizou em seus encontros semanais, a proposta de regulamentação 
para reposição de aulas aos estudantes cujas turmas tiveram aulas/atividades 
curriculares e não participaram durante o primeiro semestre de 2020. Após 
definição da proposta pela comissão, o documento foi encaminhado aos campi da 
Unespar, em 05/08/2020, através do memorando nº 047/2020-PROGRAD, 
solicitando contribuições para o documento. Após recebimento das contribuições, a 
subcomissão se reunião na data de 12/08/2020 (de maneira virtual) para análise 
das contribuições e suas possíveis incorporações no documento para versão final, 
versão a qual, encontra-se nas folhas 34 a 38 do protocolado.  

2 - Análise 

A proposta estabelece as condições para a reposição aos estudantes cujas turmas 
tiveram aulas/atividades curriculares e não participaram durante o primeiro 
semestre de 2020, tendo em vista a construção coletiva do texto e as contribuições 
dos campi, com isso se apresenta adequado para deliberação.  

3 - Conclusão 

Diante do exposto, somos de Parecer Favorável à aprovação da proposta para o  
Capítulo III - A ser incorporada na Resolução nº 022/2020 - CEPE/UNESPAR - Da 
reposição para os estudantes cujas turmas tiveram aulas/atividades curriculares e 
não participaram durante o primeiro semestre de 2020. 

É o parecer.   
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