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Campus de Paranavaí
CENTRO CIÊNCIAS HUMANAS EDUCAÇÃO

Protocolo: 16.559.960-8

Assunto:

O  Colegiado  do  Curso  de  Pedagogia,  após  ouvir  os
estudantes  do  turno  matutino,  aprova  alteração  na
mudança de turno do Curso para o período Vespertino para
início em 2021, e solicita apreciação e aprovação do CEPE
para  que  adentre  o  vestibular  de  2020,  conforme
Memorando  e  Atas  parte  deste  processo.
ELIAS CANUTO BRANDÃOInteressado:
30/04/2020 08:30Data:

DESPACHO

O Colegiado de Pedagogia SOLICITA mudança do Curso de Pedagogia de
Paranavaí do Matutino para Vespertino, e apresenta Memorando justificando a
necessidade, assim como Ata de aprovação, acompanhada da Ata de apreciação
pelo Centro de Área (CCHE).

Prof. Dr. Elias Brandão
Diretor do CCHE
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Memorando 001/2020 – CPED                                        
Paranavaí, 17 de março de 2020. 

 
De: RITA DE CÁSSIA PIZOLI 
Para: CEPE Unespar 
Assunto: Solicitação de alteração de oferta do Curso de Pedagogia – Campus 
de Paranavaí do período vespertino para o matutino 

 

Proposta aprovada na Reunião do Colegiado de Pedagogia de 03/03/2020, Ata nº 

2/2020. 

Proposta aprovada na Reunião do CCHE de 17/05/2020. Ata nº 2/2020. 

 

 

1. Solicitação de Alteração de oferta do Curso de Pedagogia – Campus de 

Paranavaí do período vespertino para o matutino 

 

O Colegiado de Pedagogia da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, 

Campus Paranavaí solicita as providências legais e operacionais necessárias à mudança 

de turno do período vespertino para o período matutino, com vigência a partir do ano de 

2021, sendo que o vestibular necessita ser alterado para este ano de 2020. 

 

2. Estudo da demanda da região 

 

O curso funciona com 8 turmas, nos períodos vespertino e noturno, desde o ano 

de 1998, em regime anual. A partir do ano de 2020 são oferecidas 30 vagas para o 

período noturno e 40 vagas para o período vespertino. 

A construção da identidade do CURSO DE PEDAGOGIA DA UNESPAR – 

Campus Paranavaí é fundamentado sob o contexto regional de onde está inserido. A 

IES e o colegiado do curso preocupam-se com a melhoria da qualidade de vida da 

população e entendem que a sua atividade e função de natureza educacional e social é 

uma importante ferramenta difusora do conhecimento e catalisadora do 

desenvolvimento da região.  

Para conhecer o contexto em que está inserido o curso de pedagogia da 

UNESPAR – Campus Paranavaí, o Núcleo Docente Estruturante- NDE realizou um 

estudo da demanda da região a fim de justificar a necessidade de oferecer o curso no 

período matutino. 

O campus da UNESPAR está localizado no município de Paranavaí, na região 

Noroeste do Estado do Paraná, a 508 km da capital Curitiba, constituindo-se na sede 

da Microrregião da Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná - AMUNPAR 

integrada por 29 municípios: Alto Paraná, Amaporã, Cruzeiro do Sul, Diamante do 

Norte, Guairaçá, Inajá, Itauna do Sul, Jardim Olinda, Loanda, Marilena, Mirador, Nova 

Aliança do Ivaí, Nova Londrina, Paranacity, Paraíso do Norte, Paranapoema, Paranavaí, 

Planaltina do Paraná, Porto Rico, Querência do Norte, Santa Cruz do Monte Castelo, 

Santa Izabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Antonio do Caiuá, São Carlos do Ivaí, São 
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João do Caiuá, São Pedro do Paraná, Tamboara e Terra Rica. A região abriga uma 

população estimada pelo IBGE para 2010 de 260.630 habitantes. Paranavaí, de acordo 

com o CENSO de 2010, possui 81.595 habitantes. 

A universalização progressiva do Ensino Médio, constituída pela exigência da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, declara ser necessária a 

expansão deste nível de ensino que foi planejada nas metas do Plano Nacional de 

Educação (PNE) e aprovado pela Lei nº 10.172/2001. Na oferta do Ensino Médio o 

município conta com escolas públicas e privadas que oferecem formação geral e 

profissionalizante aos jovens egressos do ensino fundamental. O número de matriculas 

no ano de 2104 de acordo com dados do Núcleo de Educação de Paranavaí é de 3.265 

nas escolas estaduais e em torno de 1100 matriculas nas escolas privadas. O número de 

estudantes matriculados no ensino médio na microrregião é bastante significativo, o que 

confirma a existência de uma demanda potencial por formação superior.  

A tabela a seguir apresenta o número de matrículas no Ensino Médio no ano de 

2016. 

 

 

 

EDUCAÇÃO FONTE DATA 

MUNICÍPIO 

DE 

PARANAVAÍ 

REGIÃO 

DA 

AMUNPAR 

ESTADO 

Matrículas no 

Ensino Médio 

(alunos) 

MEC/ 

INEP 
2016 3.605 10.809 457.554 

Matrículas na 

Educação 

Profissional 

(alunos) 

MEC/ 

INEP 
2016 1.297 1.680 82.447 

Matrículas no 

Ensino Superior 

(alunos) 

MEC/ 

INEP 
2015 3.915 4.662 389.966 

Fonte: IPARDES (2017). 

 

O ingresso na educação superior assume, para o jovem da região, de inserção da 

IES, um caráter de tarefa evolutiva em si mesma e a continuidade natural a ser assumida 

por quem termina o ensino médio.  Isto representa uma alternativa disponível de 

ingresso no mundo do trabalho, por isso, a oferta do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia no turno matutino contribuirá para a ampliação das oportunidades de 

acesso à formação superior da microrregião de AMUNPAR. 

Nesses termos, o Curso de Licenciatura em Pedagogia da UNESPAR – 

Campus de Paranavaí está alinhado com as seguintes metas do Plano Nacional de 

Educação:  

 ampliar a oferta de vagas no ensino superior para estudantes na faixa 

etária de 18 a 24 anos, residentes no município, contribuindo para 

elevação da taxa líquida de matrículas nesse nível de ensino;  

 contribuir para a redução da desigualdade regional na oferta de educação 

superior; diversificar a oferta de ensino. 
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Diante da dificuldade de permanência dos acadêmicos no período vespertino, 

visto que os mesmos advêm majoritariamente da classe trabalhadora, historicamente 

vem ocorrendo uma diminuição na procura pelo vestibular para o curso neste período. 

Observa-se que a evasão é uma tendência nacional nas Licenciaturas em geral e, 

envolve questões estruturais e complexas, que não se explicam nem se resolvem 

exclusivamente por fatores internos. De qualquer modo, o compromisso do Curso com 

o ensino público e de qualidade envolve a tentativa de promover melhores condições de 

acesso e permanência de nossos estudantes no Curso de Pedagogia.  

Nesse sentido, foram realizados alguns estudos internos, a fim de detectar 

possíveis melhorias nas condições de oferta. Em levantamentos sistemáticos realizados 

pelo NDE, que envolveram indicadores junto às Secretarias Municipais de Educação e 

aos Núcleos Regionais da Educação, além de questionários respondidos por nossos 

estudantes matriculados e também por alunos do Ensino Médio da região, verificou-se 

que possíveis causas para essa diminuição podem ser: 

 

1- As Secretarias Municipais de Educação oferecem os anos iniciais do ensino 

fundamental na jornada integral e, portanto, disponibilizam mais vagas para 

estágio remunerado no período vespertino. Nesse caso, o curso de Pedagogia 

ofertado no período vespertino inviabiliza o preenchimento dessas vagas por 

nossos estudantes trabalhadores. 

2- O fluxo de transporte, advindo das cidades vizinhas a Paranavaí, ocorre em 

maior número no período matutino, o que facilitaria a mobilidade para os 

acadêmicos interessados no Curso de Pedagogia da UNESPAR, que advém em 

sua maioria das cidades da região. 

3- Os cursos de Formação de Professores e cursos de Ensino Médio funcionam, em 

sua maioria, no período matutino, conforme indica tabela abaixo: 

 

 

 
 

 

Além destes indicadores, os questionários apontam que 82,4% dos questionários 

respondidos pelos alunos matriculados e egressos do ensino médio da microrregião de 

Paranavaí demonstram interesse no curso de Pedagogia no período matutino, conforme 

gráfico abaixo: 
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 Os dados indicam que a maior demanda de interesse é no período matutino, 

conjuntamente, com outras causas que justificam a importância para a alteração do 

curso do período vespertino para o período matutino. 

 

3. Existência de condições estruturais do campus  

 

O espaço físico para o atendimento dos acadêmicos no período matutino é de 4 salas 

de aula. Estas salas estão disponíveis no Campus neste período, pois estão em 

funcionamento outros três cursos neste horário e existe uma grande quantidade de salas 

ociosas. 

O Campus oferece um anfiteatro para 40 pessoas e um centro de eventos para 500 

pessoas (espaços do Campus). Temos uma sala de apoio pedagógico e brinquedoteca e 

10 computadores com softwares educativos instalados e uma sala para orientação de 

acadêmicos. 

Contamos com o apoio do laboratório de informática do Campus, bem como os 

laboratórios de ciências biológicas e geografia. 

A biblioteca do campus tem um acervo destinado à área de Educação. 

A administração do curso conta com uma sala que é utilizada também para a 

orientação de acadêmicos e planejamento de aulas e pesquisa. 

 

Diante do exposto ressaltamos que a mudança do curso para o período 

matutino não acarretaria nenhum impacto de ordem econômica ou de pessoal, 

sendo plenamente viável. 

 

 

Paranavaí, 15 de março de 2020. 

 

 
 

Prof. Rita da Cássia Pizoli 

Coordenadora do Curso de Pedagogia 
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Av. Gabriel Esperidião S/N 
Paranavaí - Paraná - Brasil - CEP 87.703-000  

Fone (44) 33423-3210 -  www,fafipa.,br 

Reunião do Conselho do CCHE 1 

ATA Nº 02/2020 – 17 de março de 2020 2 

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte, às quinze horas e trinta minutos, 3 

atendendo à convocação do Diretor do Centro de Ciências Humanas e da Educação (CCHE) 4 

do Campus de Paranavaí, conforme Edital nº 002/2020-CCHE, de treze de março de dois mil e 5 

vinte, os membros do Conselho do Centro de Ciências Humanas e da Educação, Elias Canuto 6 

Brandão, Rafael Mestrinheire Hungaro, Lucineia Maria Lazaretti, Adriana Strieder Philippsen, 7 

Marcia Regina Royer, José Antonio Demétrio, Gilmar Aparecido Salin, Rita de Cássia Pizoli, 8 

Marcos Roberto Pirateli, Franciele Mara Lucca Zanardo Bohm, Marcia Marlene Stentzler, Fabio 9 

de Azevedo, Ricardo Tadeu Caires Silva e Maria Elisa Dias Fraga, se reuniram para 10 

deliberações online, por meio da plataforma StarLeaf, a fim de tratar dos seguintes pontos de 11 

pauta: a) Apreciação das vagas do Sisu em cursos de licenciaturas do CCHE; b) Apreciação da 12 

solicitação do Colegiado de Pedagogia para mudança de turno do Curso de Pedagogia da tarde; 13 

c) Outros assuntos. Iniciado a reunião, o presidente do Conselho colocou em apreciação o 14 

primeiro ponto da pauta, a) Apreciação das vagas do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), visto 15 

que os colegiados de Ciências Biológicas, História e Letras Português-Inglês solicitaram 16 

redução no número de vagas. Em discussão, os presentes evidenciaram que o ideal seria o 17 

Sisu, mas diante da conjuntura, o vestibular para estes cursos é a forma de melhor selecionar 18 

os candidatos, aumentando o ingresso e diminuindo posterior evasões. Os colegiados de 19 

Ciências Biológicas e Letras Português-Inglês solicitaram 30 (trinta) vagas por meio do 20 

vestibular da UNESPAR e 10 (dez) vagas por meio do Sisu; o Colegiado de História solicitou 21 

32 vagas por meio do vestibular da UNESPAR e 08 (oito) vagas por meio do Sisu. Após 22 

apreciação, as solicitações foram aprovadas por unanimidade, o que deve ser apresentada na 23 

reunião do CEPE. O segundo ponto de pauta, b) Apreciação da solicitação do Colegiado de 24 

Pedagogia para mudança de turno do Curso de Pedagogia da tarde para o turno da manhã, ou 25 
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Av. Gabriel Esperidião S/N 
Paranavaí - Paraná - Brasil - CEP 87.703-000  

Fone (44) 33423-3210 -  www,fafipa.,br 

seja, do período vespertino para o período matutino, foi apresentado pela professora Lucineia 26 

Maria Lazaretti e complementado pela professora Rita de Cássia Pizoli. As professoras Lucinéia 27 

e Rita informaram que a mudança do período vespertino para matutino está prevista para o 28 

vestibular de 2020, com ingresso dos acadêmicos para o ano letivo de 2021. Os conselheiros 29 

aprovaram por unanimidade a solicitação que será apreciada pelo CEPE. Passando para o 30 

terceiro item da pauta, c) Outros assuntos, o professor Marcos Roberto Pirateli tomou a palavra 31 

para discutir o Memorando nº. 022/2020 – Prograd/Unespar e a Resolução n.º 001/2020 - 32 

REITORIA/UNESPAR, que versam sobre a suspensão das atividades acadêmicas e outras 33 

atividades presenciais na Unespar e que orienta sobre realização de atividades acadêmicas 34 

remotas no período de suspensão de aulas, em razão da pandemia do COVID-19. Dentre vários 35 

motivos, o professor avaliou que os cursos da Unespar são presenciais e que muitos dos alunos 36 

não tem computador em casa e nem internet para acompanhar e realizar as atividades. A 37 

professora Maria Elisa Dias Fraga salientou também que o Decreto nº 4230/2020, do 38 

governador do Estado do Paraná, que suspende as atividades presenciais nas escolas e 39 

universidades estaduais é superior a Resolução nº 001/2020 - REITORIA/UNESPAR. Não 40 

havendo outros assuntos em pauta, e não tendo nada mais a tratar, o presidente do Conselho, 41 

professor Elias Canuto Brandão encerrou a reunião e tendo atuado como secretário ad hoc, 42 

lavrei a presente Ata, que em sendo lida por todos, aprovou-a e que após o retorno das 43 

atividades presenciais, será assinada por todos os que estiveram presentes. 44 

Elias Canuto Brandão________________________________________________ 45 

Adriana Strieder Philippsen ___________________________________________ 46 

Fábio de Azevedo___________________________________________________ 47 
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Av. Gabriel Esperidião S/N 
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Franciele Mara Lucca Zanardo Bohm ___________________________________ 48 

Gilmar Aparecido Salin_______________________________________________ 49 

José Antonio Demétrio_______________________________________________ 50 

Lucinéia Maria Lazaretti______________________________________________ 51 

Marcia Marlene Stentzler_____________________________________________ 52 

Marcia Regina Royer________________________________________________ 53 

Marcos Roberto Pirateli ______________________________________________ 54 

Maria Elisa Dias Fraga_______________________________________________ 55 

Rafael Mestrinheire Hungaro__________________________________________ 56 

Ricardo Tadeu Caires Silva___________________________________________ 57 

Rita de Cássia Pizoli________________________________________________ 58 
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Campus de Paranavaí
CENTRO CIÊNCIAS HUMANAS EDUCAÇÃO

Protocolo: 16.559.960-8

Assunto:

O  Colegiado  do  Curso  de  Pedagogia,  após  ouvir  os
estudantes  do  turno  matutino,  aprova  alteração  na
mudança de turno do Curso para o período Vespertino para
início em 2021, e solicita apreciação e aprovação do CEPE
para  que  adentre  o  vestibular  de  2020,  conforme
Memorando  e  Atas  parte  deste  processo.
ELIAS CANUTO BRANDÃOInteressado:
30/04/2020 10:28Data:

DESPACHO

Prezada Pró Reitora
Profa Dra Maria Simone Jacomini Novak

Encaminho solicitação do Colegiado de Pedagogia para mudança do turno
matutino  para  o  turno  vespertino  do  curso  de  Pedagogia,  a  ser  apreciado  e
autorizado pelo CEPE na próxima reunião, para o vestibular de 2020, com início
das aulas no ano de 2021.

Att.

Prof. Dr. Elias C. Brandão
Diretor CCHE
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RESOLUÇÃO Nº 0XX/2020 - CEPE/UNESPAR 
 

Aprova as alteração de Turno de 
Funcionamento do Curso de Pedagogia 
-  Licenciatura do campus de Paranavaí 
da UNESPAR. 

 
O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Reitor, no uso de 
suas atribuições estatutárias e regimentais; e 
 
Considerando os incisos I e IV do Art. 7º do Regimento Geral da Unespar, referentes 
às atribuições deste Conselho; 
 
Considerando a solicitação autuada no protocolo nº 16.559.960-8; 
 
Considerando a deliberação contida na ata da Xª Sessão do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, realizada no dia 15 de julho de 2020, em XXXXXXX; 
 

 
RESOLVE: 

 
 
Art. 1º. Aprovar a alteração de Turno de funcionamento, passando de Vespertino para 
Matutino, do Curso de Pedagogia – Licenciatura, do Campus de Paranavaí, para 
alunos ingressantes a partir do ano letivo de 2021. 
 

 
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
  
Art. 3º. Publique-se no site da Unespar.  
 
 
Paranavaí, XX de XXXXXXXX de 2020. 
 

 
Antonio Carlos Aleixo 

Reitor 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
PRÓ-REITOR DE ENSINO E GRADUAÇÃO

Protocolo: 16.559.960-8

Assunto:

O  Colegiado  do  Curso  de  Pedagogia,  após  ouvir  os
estudantes  do  turno  matutino,  aprova  alteração  na
mudança de turno do Curso para o período Vespertino para
início em 2021, e solicita apreciação e aprovação do CEPE
para  que  adentre  o  vestibular  de  2020,  conforme
Memorando  e  Atas  parte  deste  processo.
ELIAS CANUTO BRANDÃOInteressado:
10/07/2020 10:13Data:

DESPACHO

Prezada Ana Cristina Z. Cathcart - Secretária dos Conselhos Superiores da
Unespar.

Segue processo para inserção na pauta online, da 3a (primeira) Sessão do
CEPE, que se realizará no dia 15 (quinze) do mês de julho do corrente ano, pela
plataforma digital Skype Business, conforme regulamentado pela Resolução No
002/2020 REITORIA - UNESPAR, para as atividades administrativas realizadas
durante o período de isolamento social para o enfrentamento à pandemia do
novo Coronavírus.

Atenciosamente, Maria Simone Jacomini Novak.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
SECR.CONSELHOS SUPERIORES

Protocolo: 16.559.960-8

Assunto:

O  Colegiado  do  Curso  de  Pedagogia,  após  ouvir  os
estudantes  do  turno  matutino,  aprova  alteração  na
mudança de turno do Curso para o período Vespertino para
início em 2021, e solicita apreciação e aprovação do CEPE
para  que  adentre  o  vestibular  de  2020,  conforme
Memorando  e  Atas  parte  deste  processo.
ELIAS CANUTO BRANDÃOInteressado:
21/07/2020 08:05Data:

DESPACHO

Conforme consta  na Ata  da 4a Sessão (2o Ordinária)  do  Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE, realizada no dia 20 de julho pela Plataforma
Digital Skype Business, a proposta foi retirada de pauta pelo proponente para ser
melhor discutida no Colegiado do Curso.

Ana Cristina Z. Cathcart
Secretária dos Conselhos Superiores da UNESPAR
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                         Paranavaí 

                                           

                                                

Av. Gabriel Esperidião S/N 
Paranavaí - Paraná - Brasil - CEP 87.703-000  

Fone (44) 33423-3210 -  www,fafipa.,br 

  

 
DESPACHO Nº 105/2020-CCHE-PVAÍ 
 
DO: CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO 
INTERESSADO: COLEGIADO DE PEDAGOGIA DE PARANAVAÍ – Rita de Cássia Pizoli 
DESTINATÁRIO: PROGRAD 
ASSUNTO: Encaminha esclarecimentos à Câmara de Graduação do CEPE sobre 
mudança de turno do Curso de Pedagogia, do período vespertino para o matutino 

_________________________________________________________________________ 
 
 

A Direção do Centro de Ciências Humanas e da Educação - Campus de 

Paranavaí, 

Considerando o Processo n. 16.559.960-8 em trâmite para aprovação do Curso de 

Pedagogia do vespertino para o MATUTINO; 

Considerando o Memorando 006/2020 – CPED, de 11 de setembro, que esclarece 

apontamentos da Câmara de Graduação do CEPE sobre o Processo supracitado; 

Considerando a solicitação da “aprovação do CEPE da alteração de oferta do Curso 

de Pedagogia, Campus de Paranavaí, do período vespertino para o matutino, passando a 

vigorar a partir de 2021 a sua oferta nos turnos matutino, com 40 (quarenta) vagas, e 

noturno, com 30 (trinta) vagas”, 

É favorável ao pedido, conforme demonstrado no Processo supracitado e, 

DESPACHA à PROGRAD para as devidas providências. 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, antecipamos agradecimentos. 

 

Paranavaí, 22 de setembro de 2020 

 

Prof. Dr. Elias Canuto Brandão 

Diretor do Centro de Ciências Humanas e da Educação - CCHE 
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Memorando 006/2020 – CPED                                        

Paranavaí, 11 de  setembro de 2020. 

 

De: RITA DE CÁSSIA PIZOLI OLIVEIRA 

Para: CCHE – Elias Canuto Brandão 

Assunto: Complemento ao Processo nº 16.559.960-8, de solicitação de alteração de 

oferta do Curso de Pedagogia, Campus Paranavaí, do período vespertino para o 

matutino.  

 

Considerando a proposta de alteração do turno de funcionamento do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia, do Campus de Paranavaí (Processo nº 16.559.960-8), 

retirada de pauta da 4ª (quarta) Sessão (2ª Ordinária) do CEPE, realizada no dia 

20/07/2020, pela plataforma digital Skype Business, em virtude do Parecer da Câmara 

de Graduação do CEPE, emitido no dia 14/07/2020, sob Protocolo nº 16.559.960-8; o 

Colegiado do Curso de Pedagogia encaminha complemento ao processo inicial para 

aprovação, tendo em vista que o vestibular necessita ser alterado para este ano de 2020. 

 

A proposta de alteração do turno de funcionamento do curso de Pedagogia do 

período vespertino para o período matutino, com vigência a partir do ano letivo de 

2021, já havia sido aprovada por unanimidade na Reunião do Colegiado de Pedagogia 

de 03/03/2020, Ata nº 2/2020; e na Reunião do Conselho do CCHE de 17/03/2020, 

Ata nº 2/2020. 

 

Mediante o Parecer da Câmara de Graduação do CEPE, o Colegiado de 

Pedagogia manifesta-se, esclarecendo e complementando cada um dos itens 

questionados e/ou solicitados. 

 

1. “O processo seguiu os seguintes trâmites: Colegiado, Conselho de Centro de 

Área, PROGRAD. Contudo, não aparece explicitamente no processo 

manifestação da Divisão de Graduação do campus, e tampouco dos alunos 

atualmente matriculados”. 

 

Considerando o Regimento Geral da Universidade Estadual do Paraná em 

vigor, no Artigo 25, observa-se que a Divisão de Graduação é uma das Divisões 

Acadêmicas de Campus, vinculada à Direção Geral do Campus, e que tem “[...] por 

finalidade proporcionar suporte aos Centros, Cursos e Programas, no desenvolvimento 

das atividades acadêmicas e administrativas, a partir das determinações emanadas dos 

Colegiados Superiores e das respectivas Pró-reitorias”. Tendo em vista tratar-se de um 

órgão de apoio, considera-se desnecessária a tramitação adicional mencionada, com 

manifestação específica dessa Divisão, tendo em vista que suas funções não preveem 

manifestações deliberativas. Porém, mediante solicitação, também anexamos uma 

declaração da divisão em que manifesta tais informações solicitadas.  

 

Conforme já informado no processo anterior, protocolado sob nº 16.559.960-8, o 

Colegiado de Pedagogia tomou medidas na tentativa de organizar estratégias de 

superação dos problemas de evasão e de diminuição da procura do curso no período 

19
11

Assinado por: Elias Canuto Brandao em 22/09/2020 10:55. Inserido ao protocolo 16.559.960-8 por: Elias Canuto Brandao em: 22/09/2020 10:49. Documento assinado
nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 60fc2026de7598c3cfb5b17087fc6f1.

http://www.unespar.edu.br/a_reitoria/atos-oficiais/cepe/pauta_online/2020-4a-sessao-2a-ordinaria-15-07-online/5-processo-16-559-960-8.pdf


vespertino, para assegurar o acesso e permanência de nossos estudantes. Nesse sentido, 

“[...], foram realizados alguns estudos internos, a fim de detectar possíveis melhorias 

nas condições de oferta”. Explicou ainda que possíveis causas para a diminuição dos 

problemas foram detectadas a partir de “[...] levantamentos sistemáticos realizados 

pelo NDE, que envolveram indicadores junto às Secretarias Municipais de Educação e 

aos Núcleos Regionais da Educação, além de questionários respondidos por nossos 

estudantes matriculados e também por alunos do Ensino Médio da região”.  

 

Para fins de complementar/fundamentar a documentação do processo e atender à 

solicitação acima, o Colegiado de Pedagogia organizou, de forma on line1, devido à 

pandemia vigente: a) abaixo assinado para registrar a anuência formal dos/das 

acadêmicos/as matriculados no curso, quanto a alteração do turno de funcionamento 

do curso do vespertino para o matutino; b) pesquisa com formulário, contendo 

perguntas direcionadas. Seguem os resultados obtidos e sistematizados: a) assinaram a 

anuência, por meio de uma petição on-line2: 131 acadêmicos; b) preencheram o 

formulário: 135 (3 respostas foram repetidas, então são realmente, 132). Nos gráficos 

abaixo estão sistematizados alguns dados da pesquisa realizada, com os acadêmicos. 

 

No gráfico 1, observamos o total de acadêmicos matriculados, revelando que a maior 

parte dos respondentes são do primeiro e segundo ano. 

  

 
Gráfico 1 – série de frequência dos acadêmicos matriculados 

No gráfico 2, do total de respondentes, observamos que a maior parcela é do período 

vespertino, com um total de 62,2%.  

 
Gráfico 2 – turno de frequência dos acadêmicos matriculados 

                                                 
1 Link do formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXeEYe2Fw1u6kzNjA57O0Qy-

BEkTf7sRbCNiABpg1cz3zk0Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
2 Link da petição on-line: http://chng.it/QjFRWZyx 
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No gráfico 3, observamos o dado que demonstra que a alteração de curso é favorável à 

maioria dos acadêmicos, representando um total de 82,2%.  

 
Gráfico 3 – alteração do turno do curso 

 

Com base neste gráfico 3, observando que a maioria respondente são 

acadêmicos do vespertino, a maioria considera favorável a alteração do curso. A partir 

desses dados iniciais, propomos uma questão aberta: Para você, quais os impactos na 

alteração do período de funcionamento do curso do vespertino para o matutino? Insira 

apontamentos positivos e/ou negativos. Dessa questão, sinalizamos alguns 

argumentos favoráveis à alteração: “Não parte da manhã, é melhor para estudar”; 

“Bom aproveitamento do período, mais fácil em conseguir emprego à tarde e mente 

fresca para estudar”. “Acho que seria melhor, pois assim facilitaria o transporte 

dos estudantes que moram em outras cidades”; “o horário é flexível para mais 

pessoas”; “Vai ser melhor mudar pra de manhã porque a tarde nós iremos ter mais 

tempo livre pra fazer os estágios ou procurar um emprego”; “Concordo com a 

mudança, pois os alunos terão maior oportunidade de estágio no turno 

vespertino”; “Positivo; “Tudo depende da disponibilidade do aluno. Entretanto no 

período matutino, o aluno teria mais chances de conseguir emprego de meio 

período”; “Só vejo pontos positivos”; “O período matutino é mais favorável, 

facilita até nas realizações de trabalhos acadêmicos”; “Positivos, o transporte 

para muitos acadêmicos de outras cidades, e o aumento na oportunidade de estágio 

remunerado”; “Positivo: poderíamos ter mais chances de estágio, pois as ofertas 

de estágio em escolas municipais são a maioria no período vespertino”; “Para 

mim seria muito melhor a mudança para o período matutino, pois assim ficaria 

livre para conseguir um estágio no período vespertino. Visando que, 90% das 

oportunidades de estágio estão disponíveis somente no período vespertino. 

Portanto, a mudança de horário seria de extrema importância para mim e para 

muitas alunas do meu período, já que foi feito um levantamento entre nós mesmas e 

mais da metade disseram que optam pela mudança”; “Eu gostaria muito pelo fato 

de ter a parte da tarde livre para mais atividades, escolares, domiciliares e até 

para trabalhar se possível”; “Acredito que também seria de grande valia colocar 

mais um curso de manhã, visto que, os gastos seriam menores para o Campus. 

Outro fator positivo no horário matutino, relevante para nós acadêmicos, é de ter 

mais acesso a alimentação. De tarde, somente a cantina fica aberta no horário de 

intervalo. Se por alguma urgência/necessidade precisar se alimentar antes ou 

depois do horário nada fica disponível. Depois das aulas sempre ocorrem grupos 

de estudos, é desgastante estar em um local com recursos escassos”. “Acho ótimo 

a ideia, senti na pele a dificuldade em estudar nesse período, ter que ir de carro 
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próprio e não poder arrumar emprego. Pena que a mudança pode ocorrer só agora 

que estou no término do curso. Que beneficie os próximos acadêmicos”; “Pontos 

positivo: Melhor em relação pra quem mora em outra cidade, pois fica mais fácil 

sendo no período matutino. Consegue estágio remunerado mais fácil, a maioria das 

vagas são para o período vespertino. No período matutino é melhor pra estudar do 

que o vespertino; “É importante a mudança pois os alunos que estudam a tarde 

quase nunca participam dos eventos da faculdade; “Teria maior aproveitamento do 

dia para os acadêmicos; “irá valorizar o curso e também auxiliar muitos alunos 

que preferem matutino;” “Os positivos é que fica mais amplia a possibilidade de 

estagio remunerado, e quem mora fora facilita o transporte por optar pelas vans”; 

Para mim, seria muito ruim trocar de turno, tanto para manhã quanto para noite. 

Sou casada e arrumo a casa pela manhã (quando não estava com a epidemia, 

trabalhava na creche), de tarde eu estudo na UNESPAR e de noite estou de 

freelancer numa lanchonete para pagar as contas, já que nós estagiárias não 

estamos recebendo salário pela Prefeitura de Paranavaí”; Sou de outra cidade, 

sendo de manhã facilita o acesso a vans na minha cidade que nos leva para a 

Unespar, e creio que neste período há melhor aproveitamento do dia.Eu tenho 2 

filhos que estudam no periodo vespertino tbm. Dessa forma consigo ir para a 

faculdade tranquila. Com a mudança de turno teria que tentar mudar o turno deles 

tbm...”; Na minha opnião facilitaria muito na busca de um emprego, ja que é bem 

mais complicado conseguir um emprego para trabalhar apenas no período 

matutino. A mudança para o turno matutino para mim será muito bom, visando as 

oportunidades de trabalho e estágio e também a melhor disposição, pois no 

período da manhã é sempre muito mais produtivo. Um outro ponto importantíssimo 

é o de que os acadêmicos de pedagogia do vespertino terá contato com acadêmicos 

de outros cursos não somente ficando isolados no período vespertino”; 

“Facilidade para transportes intermunicipais; convivência com os outros cursos; 

aumento na procura do curso; “Teria total impacto, pois teria que mudar meu 

período de curso, no entanto acredito ser uma mudança positiva”  

 Entre outras respostas que atestam e confirmam nossos argumentos em 

relação à mudança de turno.  

Quanto aos aspectos negativos, sinalizamos as respostas: “Pra mim, seria 

meio difícil, pois eu trabalho no período da manhã. Claro, que se mudasse eu 

arranjaria um jeito de acompanhar as aulas, eu até prefiro que seja no período 

matutino”; “Horário do ônibus, irei sair de casa de madrugada. O ponto que é 

perto da minha casa é perigoso, muito assalto”. “Acho que ficaria complicado”; 

“Tenho 2 filhos, eles so podem entrar na escola a partir das sete e meia, moro 

longe do campus e a mudança de turno implicaria em atrasos diários, prejudicando 

o meu aprendizado por não acompanhar as explicações dos professores”; “Preciso 

cuidar do meu irmão durante a manhã” “Perde a hora”. 

 

Mediante essas respostas e com o levantamento sistemático realizado com 

nossos estudantes e as respostas obtidas, foi possível confirmar a avaliação 

apresentada anteriormente, de que “[...] a maior demanda de interesse é no período 

matutino, conjuntamente, com outras causas que justificam a importância para a 

alteração do curso do período vespertino para o período matutino”.  

 

Destacam-se também nas respostas dos nossos estudantes, dentre as causas 

para a mudança do Curso de Pedagogia para o turno matutino, o fato de que a maior 

oferta de estágios remunerados é no período vespertino; a maior oferta de 
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transporte para quem vem de outras regiões é no período matutino; além de indicarem 

melhorias nas questões de desempenho acadêmico em virtude da alteração para o 

período da manhã. Houve alguns posicionamentos contrários, mas estes foram 

minoritários, conforme indicado acima, na sistematização das respostas. 

 

2. “O Colegiado também informou que a proposta implicou “levantamentos 

sistemáticos realizados pelo NDE, que envolveram indicadores junto às 

Secretarias Municipais de Educação e aos Núcleos Regionais da Educação, 

além de questionários respondidos por nossos estudantes matriculados e 

também por alunos do Ensino Médio da região”. Contudo, aparece no 

processo dados de apenas de 74 respondentes do Ensino Médio (estudantes 

ou egressos). Não há informações sobre a representatividade de tais 

respondentes”. 

 

Os resultados obtidos em relação aos 74 respondentes do Ensino Médio 

indicaram que “82,4% dos questionários respondidos pelos alunos matriculados e 

egressos do ensino médio da microrregião de Paranavaí demonstram interesse no curso 

de Pedagogia no período matutino”, conforme demonstrado no processo já protocolado.  

 

Quanto à representatividade dos egressos, considera-se que o número de 

respostas obtidas no questionário on line, aberto aos interessados em participar, foi 

favorável por permitir confirmar a hipótese inicial, de que a mudança de turno 

atenderia melhor aos interesses dos estudantes oriundos do Ensino Médio. É 

preciso esclarecer que o questionário foi disponibilizado de forma on line para abranger 

a microrregião da AMUNPAR, tendo contado com o apoio dos Núcleos Regionais para 

sua aplicação. Esse questionário foi realizado para sondar as possibilidades quanto as 

estudantes quanto ao interesse em frequentar o curso a depender do período, como parte 

de nosso estudo e levantamento de indicadores para sustentar a alteração do turno do 

curso. 

 

3. Cursos de Formação de Professores e de Ensino Médio funcionando em sua 

maioria no período matutino. Afirma ainda o processo que esses aspectos 

Formação de Professores e Ensino Médio) são indicados por tabela (sic) 

constante do processo; contudo, os gráficos presentes no processo não 

comprovam tal afirmação. 

 

Para fins de esclarecimento, informa-se que o levantamento realizado entre os 

estudantes do Ensino Médio abrangeu também os cursos de Formação de 

Professores realizado nessa etapa da Educação Básica, sendo que as respostas obtidas 

por esses estudantes foram sistematizadas conjuntamente com os egressos do Ensino 

Médio. Não se considerou necessário separar os resultados por curso, tendo em vista a 

uniformidade das respostas obtidas.  

 

4. “Embora haja menção a consulta aos estudantes matriculados (vide 2.5), 

não consta do processo informações explícitas a respeito de: 

4.1. Impacto da alteração proposta em alunos já matriculados; 

4.2. Manifestação formal dos alunos matriculados, aquiescendo à 

mudança”. 
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Considera-se que o impacto da mudança de turno para os alunos já 

matriculados será mínimo, tendo em vista que o novo turno só será ofertado para os 

ingressantes a partir do ano de 2021, para os novos acadêmicos ingressantes. 
Entretanto, tendo em vista a manifestação dos estudantes já matriculados no período 

vespertino, no sentido de que também gostariam de cursar as séries em andamento 

no período matutino, informa-se que isso só será possível mediante a anuência 

formal da totalidade dos estudantes matriculados na turma. Portanto, a pesquisa 

realizada com os acadêmicos teve por objetivo reforçar que há interesse dos acadêmicos 

quanto a oferta do curso no período matutino. 

 

A fim de considerar os estudantes matriculados, será realizada uma reunião no 

início do ano letivo de 2021, com as turmas da 2ª, 3ª e 4ª séries, a fim de explicar essa 

possibilidade de alteração do curso vespertino para o matutino. Caso, por unanimidade 

dos acadêmicos, a decisão seja pela mudança de turno, passando as aulas para o 

período matutino, isso será registrado em Ata assinada por todos os estudantes 

matriculados, a fim de comprovar a anuência dos mesmos e evitar futuros 

questionamentos internos ou legais.  Caso, em posicionamento contrário à alteração de 

turno e a preferência de continuar cursando no período vespertino, também será 

assegurado com a continuidade do curso no período no qual os acadêmicos estão 

matriculados, sem prejuízo no andamento atual do curso. Portanto, não haverá impacto 

nos acadêmicos já matriculados já que a proposta somente será efetivada com a 

anuência formal de todos. 

 

No que se refere à solicitação de manifestação formal dos alunos já 

matriculados, aquiescendo à mudança, foi demonstrado no item 1 acima, mediante 

sistematização de 131 assinaturas concordando com a mudança e 135 respostas obtidas 

ao questionário (3 responderam duas vezes, portanto, 132). Como o Curso de Pedagogia 

possui um total de 220 alunos matriculados, entre esses, verifica-se que a maioria 

respondeu aos instrumentos de pesquisa e que 82,2% dos respondentes é favorável à 

alteração de oferta do Curso de Pedagogia, Campus Paranavaí, do período 

vespertino para o matutino. Reiteramos que mesmo que haja esse significativo 

perceptual favorável a alteração com as respostas dos acadêmicos já matriculados, a 

alteração do curso das séries que já estão em andamento só será efetivada caso a 

totalidade dos acadêmicos for favorável à alteração e portanto, garantimos que a 

mudança de turno não trará prejuízos aos acadêmicos já matriculados. 

 

5. “Esta Câmara de Graduação do CEPE entende que as lacunas descritas em 

2.8 são impeditivas da adequada apreciação da proposta, por não 

garantirem que a mudança estará livre de prejuízos aos alunos já 

matriculados”. 

 

Tendo em vista que todos os itens foram esclarecidos e/ou complementados 

neste documento e que não há impactos econômicos ou pessoais, solicita-se a aprovação 

na Reunião do CEPE da alteração de oferta do Curso de Pedagogia, Campus Paranavaí, 

do período vespertino para o matutino, passando a vigorar a partir de 2021 a sua oferta 

nos turnos matutino, com 40 (quarenta) vagas, e noturno, com 30 (trinta) vagas. 
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Paranavaí, 11 de setembro de 2020. 

 

Rita de Cássia Pizoli Oliveira 

Coordenadora do curso de Pedagogia. 
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DECLARAÇÃO 

 

 

A Divisão de Ensino de Graduação, diante da documentação 

apresentada, sobretudo do estudo da demanda da região e da existência de 

condições estruturais do campus, manifesta-se favoravelmente à solicitação 

de alteração de oferta do Curso de Pedagogia – Campus de Paranavaí do 

período vespertino para o matutino. 

 

 

 Paranavaí, 10 de setembro de 2020. 

 

 

 
Luciana Ferreira Leal 

Chefe da Divisão de Ensino de Graduação 

UNESPAR – Campus de Paranavaí 
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Destinatário: 

Carta: 

Acadêmicos do curso de Pedagogia UNESPAR/Pvaí 

Olá, 
Alteração do turno do Curso de Pedagogia UNESPAR/PvaíO Curso de 
Pedagogia da UNESPAR/Pvaí tem o objetivo de formar professores 
pedagogos para atuar na área da docência na Educação Básica - 
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental e 
Gestão Escolar. 
O funcionamento atual do curso ocorre no período vespertino e 
noturno, contando com 8 turmas. 

A proposta de alteração do turno de funcionamento do curso de 
Pedagogia já teve 3 etapas: a) pesquisa do impacto regional de 
alteração do curso com os estudantes do ensino médio; b) 
aprovação no colegiado; c) aprovação do Centro de Ciências 
Humanas e agora tramita no CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão). 

Para fins de complementar/fundamentar a documentação deste 
processo, este abaixo assinado é registrar a anuência 
formal dos/das acadêmicos/as matriculados do curso quanto 
a alteração do turno de funcionamento do curso do vespertino 
para o matutino. 

Solicitamos o preenchimento de TODAS/OS os acadêmicos/as e 
ampla divulgação entre os colegas. 
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Assinaturas 

Nome Localização Data 

Lucineia.Lazaretti- 

Unespar Paranavaí  

Brasil 2020-07-28 

Vitoria Araújo Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Mateus Cardoso Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Sônia Maria Correa da Silva Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Maria Eduarda Rissatti de 

Souza 

Colorado, Brasil 2020-07-28 

Nadia dos Santos da Costa Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Glória Sthefany Oliveira 

Moreira 

Terra Rica, Brasil 2020-07-28 

Marlene Alves Sao Paulo, Brasil 2020-07-28 

Jean Jhonatan Seco da Silva Maringa, Brasil 2020-07-28 

STELLA MARIA FERNANDES Uniflor, Brasil 2020-07-28 

Aline Rocha Curitiba, Brasil 2020-07-28 

Débora Lemes Maringa, Brasil 2020-07-28 

Sabrina soares Da silva Maringa, Brasil 2020-07-28 

Sílvia Helena de Lima 

Ramos 

Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Sthefanye Franco Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Dayane Cerqueira Paranavaí, Brasil 2020-07-28 

Beatriz Lemes Maringa, Brasil 2020-07-28 

Fernanda Muniz da Silva Terra Rica, Brasil 2020-07-28 
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Nome Localização Data 

Natalia Silva Curitiba, Brasil 2020-07-28 

ESTER FRANCISCA 

TIBURCIO 

Maringa, Brasil 2020-07-28 

Bianca Elisa Macedo Maringa, Brasil 2020-07-28 

Fernanda Bezerra Ferreira Maringa, Brasil 2020-07-28 

Amanda Do Carmo Acácio Alto Parana, Brasil 2020-07-28 

Maria Beatriz Sbrussi Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Eliane Olivetti Pereira Terra Rica, Brasil 2020-07-28 

Ana Lúcia Martins 

Rebordões 

Umuarama, Brasil 2020-07-28 

VALERIA BIANCHI Nova Esperanca, Brasil 2020-07-28 

Andressa Buss Steinheuser Curitiba, Brasil 2020-07-28 

Jheniffer Ferreira Cidade Gaucha, Brasil 2020-07-28 

Cintia Aparecida Boeing Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Gabriela Silva Rosa Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Beatriz Santos Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Fernanda Silva Curitiba, Brasil 2020-07-28 

Isabeli Silva Passos Terra Rica, Brasil 2020-07-28 

Caroline Siqueira Peres Maringa, Brasil 2020-07-28 

Edna BISPO GARDIM Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Luana Carolina Lopes de 

Freitas 

Sao Paulo, Brasil 2020-07-28 

Maria Eduarda de Lino Paranavai, Brasil 2020-07-28 
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Nome Localização Data 

Loeli Da Silva Gomes Alto Parana, Brasil 2020-07-28 

Paulo Jorge Medeiros Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Danieli Belarmino Terra Rica, Brasil 2020-07-28 

Claudia Maciel Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Taynara Silva Passos Terra Rica, Brasil 2020-07-28 

Ana Beatriz Paiva Arduini Maringa, Brasil 2020-07-28 

Carolaine Teodoro Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Andressa Maciel Curitiba, Brasil 2020-07-28 

Loraine Martelo Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Melissa Coracini de Araújo Amapora, Brasil 2020-07-28 

Abigail Orelio Nova Esperanca, Brasil 2020-07-28 

Cassia María Cavalcante 

Alvino 

Sao Joao Do Caiua, Brasil 2020-07-28 

Patrícia Gama Sao Manoel Do Parana, Brasil 2020-07-28 

Ane Ossuma Maringa, Brasil 2020-07-28 

Alexsia Crhystine da Silva 

de Freitas 

Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Rebeca Barbosa Bassetto Campinas, Brasil 2020-07-28 

BRUNA Amanda Maringa, Brasil 2020-07-28 

Pérola Miranda Pires Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Michaela Maronez Peres Maringa, Brasil 2020-07-28 
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Nome Localização Data 

BIANCA MARIA 

MENDONCA Mendonça dos 

santos 

Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Caroline De Lima 

Mendonça 

Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Bianca Briscola Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Adriana Leite Fonseca da 

Cunha Fonseca 

Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Naiara Pinha Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Kleber Nascimento 

Gueriero 

Campinas, Brasil 2020-07-28 

Gabrielle Santiago Maringa, Brasil 2020-07-28 

Gabrieli Schueroff Peabiru, Brasil 2020-07-28 

Flávia Rodrigues Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Beatriz de Almeida Santos Nova Esperanca, Brasil 2020-07-28 

mariane oliveira de jesus Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Maria Eduarda Rohling 

Schmitz 

Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Elizama Galdino da Silva 

Moreira 

Nova Esperanca, Brasil 2020-07-28 

Laura Lucas Pereira São Paulo, Brasil 2020-07-28 

Andressa Araujo Loanda, Brasil 2020-07-28 

Carlos Lucas Bovis Marilena, Brasil 2020-07-28 

Amanda Da Silva Mota Terra Rica, Brasil 2020-07-28 

NATHALYA TREVISANUTTO Paranavai, Brasil 2020-07-28 
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Nome Localização Data 

Luiza Lucas Brasil 2020-07-28 

Emily Ruiz Paranavai, Brasil 2020-07-28 

Natálya trazpadini dos 

santosb 

Terra Rica, Brasil 2020-07-29 

Neli Máximo duarte Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Erica Cardoso da Hora 

Andrade 

Maringa, Brasil 2020-07-29 

Ana Beatriz Silva Cottini Mandaguacu, Brasil 2020-07-29 

Gabriela Karen Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Natalia de Freitas Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Carla Aparecida Matos da Mata Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Igor Reis Conceição Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Karolaine Carvalho Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Lucas de Araujo Paranavai, Brasil 2020-07-29 

 Kauê Cordeiro 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Veronica Francine de Souza 

Amorim 

Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Vera Veronica Bueno Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Sthefani Dias Dos Santos Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Nakelle Horana Rodrigues De 

Oliveira 

Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Maria Eduarda Do Nascimento 

Rocha 

Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Leticia Kucarz Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Larissa Nair Crespi Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Karina Dos Santos Sliva Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Giovana Cardoso Dos Santos Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Ana Paula De Oliveira Moraes Paranavai, Brasil 2020-07-29 
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 Anna Laura Guimarães Marques Paranavaí, Brasil 2020-07-29 

Mariana Rios Machado 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Leyla de Araújo Barbosa 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Gabriela de Morais 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Olga Santos 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Júlia Beckauser 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Eleni Ferreira Cruz 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Dnielly Morais 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Letícia Carvalho 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Beatriz Fernanda Almeida 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Joabe da Silva Martins 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Ana Paula Carvalho 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Natalia Ramos da Rocha 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Nayara Morais Paulino 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Vitor Hugo Figueiredo 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Bruna Vieira Sá 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Eliane da Silva Chagas 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Laisa Santana de Oliveira 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Jessica Elefitt 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Vittoria Aghata de Araújo 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Tatiane Albuquerque 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Heloi de Matos Silva 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Maria Nathalia de Moura 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Patrícia de Sandes 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Tatiane dos Santos Bueno 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 
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Flavia Carolina Lima Silva 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Erica Cristina de Oliveira 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Gabrielle Almeida dos Santos 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Mariana Pires Costa 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Julia Rezende de Souza 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Gabriela Santinone 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Letícia Rodrigues 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Daiane Ribeiro Assis Lemes 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Aline da Silva Fonseca 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Amanda Inácio da Silva 
Paranavai, Brasil 2020-07-29 

Anna Júlia Faxina Gouveia 
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Carimbo de data/hora Endereço de e-mail Endereço de e-mail Nome completo Curso que frequenta. Está matriculado em qual série:Frequenta o curso em qual período:Para você, quais os impactos na alteração do período de funcionamento do curso do vespertino para o matutino? Insira apontamentos positivos e/ou negativos. Você é favorável a mudança do turno (do vespertino para o matutino) do curso de Pedagogia?
19/07/2020 09:14:50 natyaraujo219@gmail.comnatyaraujo219@gmail.comNatália da Silva Araújo SilvérioPedagogia 1ª série Noturno Nenhuma Sim
19/07/2020 09:16:34 ericavilasboasporto23@gmail.comericavilasboasporto23@gmail.comÉrica Vilas Boas Porto Pedagogia 3ª série Vespertino Questão de trabalho Sim
19/07/2020 09:20:51 alebebe@live.it alebebe@live.it ALESSANDRA LOURENÇO DA SILVA TRAVAINPedagogia 2ª série Vespertino Eu tenho 2 filhos que estudam no periodo vespertino tbm. Dessa forma consigo ir para a faculdade tranquila. Com a mudança de turno teria que tentar mudar o turno deles tbm... Não
19/07/2020 09:20:58 mandaxxcarmo@gmail.commandaxxcarmo@gmail.comAmanda do Carmo AcácioPedagogia 1ª série Vespertino Acredito que tenha a somar com a troca de turno Sim
19/07/2020 09:25:39 marlenedonadeli7@gmail.commarlenedonadeli7@gmail.comMarlene Francisco Alves Pedagogia 1ª série Vespertino O período matutino, é melhor, devido que as ofertas de estágio é mas para o período vespertino. Sim
19/07/2020 09:28:40 paulojorge436@gmail.compaulojorge436@gmail.comPaulo Jorge Medeiros Pedagogia 4ª série Vespertino Como sou 4 ano a mudança não terá impactos, mas no meu ponto de vista é uma mudança positiva. Sim
19/07/2020 09:30:37 mariaeduarda.lino@outlook.commariaeduarda.lino@outlook.comMaria Eduarda Rosa de LinoPedagogia 1ª série Vespertino Teria total impacto, pois teria que mudar meu período de curso, no entanto acredito ser uma mudança positiva. Sim
19/07/2020 09:48:33 isabela_padovessi@hotmail.comisabela_padovessi@hotmail.comIsabela Roberta Domingues PadovessiPedagogia 3ª série Vespertino Não parte da manhã, é melhor para estudar Sim
19/07/2020 09:48:57 anamoraesfigueiredo@gmail.comanamoraesfigueiredo@gmail.comAnamoraesfigueiredo@gmail.comPedagogia 2ª série Vespertino Tenho 2 filhos, eles so podem entrar na escola a partir das sete e meia, moro longe do campus e a mudança de turno implicaria em atrasos diários, prejudicando o meu aprendizado por não acompanhar as explicações dos professores.Não
19/07/2020 10:01:48 Karinaprcity31@gmail.comKarinaprcity31@gmail.comKarina dos Santos Silva Pedagogia 2ª série Vespertino A mudança de turno seria difícil pra mim não só pelo trabalho, mas também por eu morar em outra cidade é mais complicado estar lá de manhã....  Não
19/07/2020 10:03:32 leticiakucarz@gmail.com leticiakucarz@gmail.com LETICIA DE FATIMA KUCARZPedagogia 2ª série Vespertino Seria ótimo, pois meus horários de aula bateriam com os horários do meu filho, dessa forma não precisarei pagar ninguém pra ficar com ele. Sim
19/07/2020 10:05:06 soniamarycorreia@hotmail.comsoniamarycorreia@hotmail.comSônia Maria Correa Da SilvaPedagogia 2ª série Vespertino Seria melhor,teria melhor aproveitamento nas atividades . Sim
19/07/2020 10:10:47 elianechargas@gmail.comelianechargas@gmail.comEliane da Silva Chagas Pedagogia 1ª série Vespertino No caso eu teria q sair do curso, pq eu trabalho na parte da manhã. Trabalho em hospital das 07:00 às 13:00 horas, por isso optei por estudar esse horário. Não
19/07/2020 10:10:57 andressa_maciell@outlook.comandressa_maciell@outlook.comAndressa de Oliveira MacielPedagogia 2ª série Noturno Acredito que seja melhor para os acadêmicos, até mesmo na questão de trabalhar. Porém continuo acreditando que o período noturno é o melhor para todos que precisam trabalhar e estudar. Sim
19/07/2020 10:16:22 nakellehorrana48@gmail.comnakellehorrana48@gmail.comNakelle Horrana Rodrigues de Oliveira Pedagogia 2ª série Vespertino Acredito que seria bom, mas para mim tem possibilidades de me prejudicar no serviço, por esse motivo não apoio a ideia. Não
19/07/2020 10:19:47 deboralemes862@gmail.comdeboralemes862@gmail.comDébora das Chagas LemesPedagogia 3ª série Vespertino Nenhum impacto. Sim
19/07/2020 10:24:47 valeria_vbianchi@hotmail.comvaleria_vbianchi@hotmail.comVALERIA VIVIANE BIANCHIPEDAGOGIA 4ª série Vespertino Acho ótimo a ideia, senti na pele a dificuldade em estudar nesse período, ter que ir de carro próprio e não poder arrumar emprego. Pena que a mudança pode ocorrer só agora que estou no término do curso. Que beneficie os próximos acadêmicos.Sim
19/07/2020 10:36:15 rebeca_bassetto@hotmail.comrebeca_bassetto@hotmail.comRebeca Barbosa BassettoPedagogia 4ª série Vespertino Facilidade para transportes intermunicipais; convivência com os outros cursos; aumento na procura do curso; Sim
19/07/2020 10:43:14 maria.beatriz.sbrussi@outlook.commaria.beatriz.sbrussi@outlook.comMaria Beatriz Sbrussi Pedagogia 1ª série Vespertino Acho que aumentaria as possibilidades de trabalhos. Sim
19/07/2020 10:59:13 estertiburcio99@gmai.comestertiburcio99@gmail.comESTER FRANCISCA TIBURCIOPedagogia 1ª série Vespertino Para mim seria muito melhor a mudança para o período matutino, pois assim ficaria livre para conseguir um estágio no período vespertino. Visando que, 90% das oportunidades de estágio estão disponíveis somente no período vespertino. Portanto, a mudança de horário seria de extrema importância para mim e para muitas alunas do meu período, já que foi feito um levantamento entre nós mesmas e mais da metade disseram que optam pela mudança.Sim
19/07/2020 11:03:22 nadiacosta230@gmail.comnadiacosta230@gmail.comNadia dos Santos da CostaPedagogia 3ª série Vespertino Pontos positivo: Melhor em relação pra quem mora em outra cidade, pois fica mais fácil sendo no período matutino. Consegue estágio remunerado mais fácil, a maioria das vagas são para o período vespertino. No período matutino é melhor pra estudar do que o vespertino.  Pontos negativos: Os Acadêmicos que já estão no estágio remunerado no período matutino. Sim
19/07/2020 11:13:11 alinerdn33@gmail.com alinerdn33@gmail.com Aline Rocha do Nascimento Pedagogia licenciatura 1ª série Vespertino Eu gostaria muito pelo fato de ter a parte da tarde livre para mais atividades, escolares,  domiciliares e até para trabalhar se possivel. Sim
19/07/2020 11:27:25 Mriosmachado@gmail.commriosmachado@gmail.comMariana rios Machado Pedagogia 1ª série Vespertino Positivo pois  assim sobra mais tempo para quem trabalha Sim
19/07/2020 12:29:18 tatybueno667@gmail.comtatybueno667@gmail.comTatiane dos Santos Bueno Pedagogia 1ª série Vespertino Posifivos :Seria maravilhoso qus fosse para a manha , pois as opprtunidades de estagios existem mais laea o periodo da tarde Sim
19/07/2020 12:55:31 jrestagio@gmail.com jrestagio@gmail.com Junior Neto Santana Pedagogia 3ª série Noturno Positivo: creio que seja no tocante  ao desempenho acadêmico, pois no período matutino estamos mais dispostos. Negativo: É o deslocamento de muitos que não moram na cidade. Não
19/07/2020 12:58:59 perolamiranda2001@gmail.comperolamiranda2001@gmail.comPérola Miranda Pires Pedagogia 1ª série Noturno Positivos para quem mora longe e trabalha Sim
19/07/2020 13:15:53 vitoria_garcia08@hotmail.comvitoria_garcia08@hotmail.comVitória Garcia de Araújo Pedagogia 1ª série Vespertino Em minha opinião  vejo pontos apenas positivos, facilitará para ir à faculdade, em estágios, empregos Sim
19/07/2020 14:00:07 isabela_padovessi@hotmail.comisabela_padovessi@hotmail.comIsabela Roberta Domingues PadovessiPedagogia 3ª série Vespertino Não parte da manhã, é melhor para estudar Sim
19/07/2020 14:08:59 giovana_nadai07@outlook.comgiovana_nadai07@outlook.comGiovana de Nadai Stavny Pedagogia 3ª série Vespertino Horário do ônibus, irei sair de casa de madrugada. O ponto que é perto da minha casa é perigoso, muito assalto. Não
19/07/2020 15:03:52 silvia73199@gmail.com silvia73199@gmail.com Silvia Helena De Lima RamosPedagogia 3ª série Noturno Como vai ser feito estágio nas creches, se as crianças dormem a tarde? Quem mora em outra cidade, terá transporte nesse horário?E os professores estão disponíveis nesse horário? Sim
19/07/2020 17:35:52 dricunhapedagoga@gmail.comdricunhapedagoga@gmail.comAdriana Leite Fonseca da CunhaPedagogia 2ª série Vespertino O período matutino é mais favorável,facilita até nas realizações de trabalhos acadêmicos Sim
19/07/2020 19:19:03 carlamata0603@gmail.comcarlamata0603@gmail.comCarla Aparecida Mattos da MataPedagogia-Noturno 2ª série Noturno Acredito que com a mudanca de turno do curso haverá maior socialização do curso com os demais curso, porém nao sei como ficaria se não houvesse aula no período vespertino Sim
19/07/2020 20:05:26 joseanevieiracamargo14@gmail.comjoseanevieiracamargo14@gmail.comJoseane Vieira Cavalcante de CamargoPedagogia 3ª série Vespertino Positivos, o transporte para muitos acadêmicos de outras cidades, e o aumento na oportunidade de estágio remunerado. Sim
19/07/2020 20:12:46 dlemes122704@gmail.comdlemes122704@gmail.comDAIANE RIBEIRO ASSIS LEMESPedagogia 3ª série Vespertino De manha seria bom devido eu ter filhos, na parte da manha poderia ja esta levando meus filhos para escola e depois e pra faculdade, e tbem trabalha no periodo na tarxe e noite. Sim
19/07/2020 20:33:31 mateuscard009@gmail.commateuscard009@gmail.comMateus Cardoso de Brito Pedagogia 3ª série Vespertino Teríamos mais disponibilidade de ter estágio ou qualquer outra atividade remunerada. Sim
19/07/2020 20:43:24 stellamariaavanco@gmail.comstellamariaavanco@gmail.comSTELLA MARIA AVANCO FERNANDESPedagogia 1ª série Vespertino Preciso cuidar do meu irmão durante a manha Não
19/07/2020 20:53:15 dani.cruz1999@hotmail.comdani.cruz1999@hotmail.comDanielle Pereira da Cruz Pedagogia 3ª série Vespertino O lado positivo será um melhor rendimento no dia. Estudando no período vespertino ficamos limitados no aspecto de estágio remunerado e organizações pessoais. Acredito que também seria de grande valia colocar mais um curso de manhã, visto que, os gastos seriam menores para o Campus. Outro fator positivo no horário matutino, relevante para nós acadêmicos, é de ter mais acesso a alimentação. De tarde, somente a cantina fica aberta no horário de intervalo. Se por alguma urgência/necessidade precisar se alimentar antes ou depois do horário nada fica disponível. Depois das aulas sempre ocorrem grupos de estudos, é desgastante estar em um local com recursos escassos.Sim
19/07/2020 21:01:59 ednagardim@yahoo.com.brednagardim@yahoo.com.brEdna Bispo Gardim Pedagogia 3ª série Vespertino Teria maior aproveitamento do dia para os acadêmicos. Sim
19/07/2020 21:13:43 sthefanyefranco@hotmail.comsthefanyefranco@hotmail.comSthefanye Evangelista Franco Pedagogia 1ª série Vespertino Seria otimo, inclusive pra conseguir estagio que em suma são no periodo da tarde Sim
19/07/2020 21:31:31 nanda.fernanda1810@hotmail.comnanda.fernanda1810@hotmail.comFERNANDA DA SILVA BENETTAO PEDAGOGIA 3ª série Vespertino Os positivos é que fica mais amplia a possibilidade de estagio remunerado, e quem mora fora facilita o transporte por optar pelas vans. Os pontos negativo é que quem ja trabalha sera dispensado pois, nem todos os cme'is necessita de estagiario no periodo vespertino.Sim
19/07/2020 23:13:00 claudiamacieldasilva@hotmail.comclaudiamacieldasilva@hotmail.comClaudia Maciel da Silva Pedagogia 1ª série Vespertino Para mim não vai ser muito negativo, muito pelo contrário... acho que vai ser bem interessante por conta dos estágios e entre outras medidas para uma melhor qualidade de estudos. Sim
20/07/2020 10:19:23 luizap0895@hotmail.com luizap0895@hotmail.com Luiza Lucas Pereira Pedagogia 1ª série Noturno Acho que ficaria complicado Sim
20/07/2020 11:20:54 carolaineteodoro5@gmail.comcarolaineteodoro5@gmail.comCarolaine da Silva TeodoroPedagogia 1ª série Vespertino Vai ser melhor mudar pra de manhã porque a tarde nós iremos ter mais tempo livre pra fazer os estágios ou procurar um emprego. Sim
20/07/2020 13:06:54 mah_rissatti@hotmail.commah_rissatti@hotmail.comMaria Eduarda Rissatti de SouzaPedagogia 2ª série Vespertino A mudança para o turno matutino para mim será muito bom, visando as oportunidades de trabalho e estágio e também a melhor disposição, pois no período da manhã é sempre muito mais produtivo. Um outro ponto importantíssimo é o de que os acadêmicos de pedagogia do vespertino terá contato com acadêmicos de outros cursos não somente ficando isolados no período vespertino. Sim
20/07/2020 13:09:18 larissacrespi18@gmail.comlarissacrespi18@gmail.comLARISSA NAIR DE SOUZA CRESPIPedagogia 2ª série Vespertino Meu estágio é de manhã , caso acontecer essa mudança ia dificultar e eu teria que conversar e rever se poderia passar para tarde no estágio . Sim
20/07/2020 13:10:00 beatrizsantosbeatrizsantos1956@hormail.combeatrizsantosbeatrizsantos1956@hormail.comBeatriz Caroline dos santos Pedagogia 2ª série Vespertino Perde a hora Não
20/07/2020 13:10:19 nadia_serradilha109@icloud.comnadia_serradilha109@icloud.comNadia Serradilha Pedagogia 4ª série Vespertino O grande impacto seria nos estágios não obrigatórios, a maioria das escolas querem estagiárias para a parte da manhã e não na parte da tarde, assim quem precisa trabalhar não irá conseguir emprego por estar estudando de manhã. Outra coisa é que não daria para conciliar os estágios obrigatórios e não obrigatórios, pois se for estudar de manhã, não poderá trabalhar a tarde por conta da carga horária dos estágios da faculdade, visto que muitas escolas não aceitam muitas faltas.Não
20/07/2020 13:23:22 patysandes42@hotmail.compatysandes42@hotmail.comPatrícia de Sandes Lopes Pedagogia 2ª série Vespertino De manhã seria melhor porque rende mais, e a tarde poderia trabalhar meio período ou estagiar. Sim
20/07/2020 13:26:18 alebebe@live.it alebebe@live.it ALESSANDRA LOURENÇO DA SILVA TRAVAINPedagogia 2ª série Vespertino Para mim seria complicado por nao tenho com quem deixar meus filhos. Teria que tentar trocar o horario deles na escola. Não
20/07/2020 14:35:34 juuresende002@gmail.comjuuresende002@gmail.comJúlia Resende de Souza Pedagogia 2ª série Noturno Somente pontos positivos. Tive a experiência de fazer o Formação de Docentes no período vespertino e tinha muita dificuldade tanto quanto com o horário em si (devido ao ônibus) quanto para conseguir emprego e/ou estágio remunerado. Os pontos negativos seria para aqueles que já tem seu emprego registrado fora do âmbito da educação, mas se, estes puderem ser transferidos para o noturno, seria excelente. Só vejo pontos positivos! Sim
20/07/2020 14:43:25 mariana_beatriz_pires@hotmail.commariana_beatriz_pires@hotmail.comMariana Beatriz Pires CostaPedagogia 2ª série Noturno Tudo depende da disponibilidade do aluno. Entretanto no período matutino, o aluno teria mais chances de conseguir emprego de meio período. Sim
20/07/2020 15:46:01 lorrainemartello@hotmail.comlorrainemartello@hotmail.comLoraine vitória Mendes martelo Pedagogia 1ª série Vespertino Facilitaria a ida a faculdade Sim
20/07/2020 15:53:02 vittoriavieira2015@gmail.comvittoriavieira2015@gmail.comVittoria aghata de Araújo VieiraPedagogia 1ª série Vespertino Impactos positivos na manutenção do curso e rotina pesdoal da grande maioria dos alunos Sim
20/07/2020 15:55:14 thailalimaneves2002@gmail.comthailalimaneves2002@gmail.comThaila Lima Das Neves Pedagogia 1ª série Vespertino o horário é flexível para mais pessoas Sim
20/07/2020 16:32:16 thailalimaneves2002@gmail.comthailalimaneves2002@gmail.comThaila Lima Das Neves Pedagogia 1ª série Vespertino o horário é flexível para mais pessoas Sim
20/07/2020 17:10:36 gabbyalmeida@14078gmail.comgabbyalmeida@14078gmail.comGabrielle Almeida dos santos Pedagogia 1ª série Vespertino Poderei trapalhar a tarde para ajudar minha mãe em casa Sim
20/07/2020 18:13:30 leticia.abellaneda38@gmail.comleticia.abellaneda38@gmail.comLeticia Paulo Abellaneda Rodrigues pedagogia 2ª série Noturno atrapalha quem trabalha durante o dia Não
20/07/2020 18:37:39 depasqualejulia712@gmail.comdepasqualejulia712@gmail.comJulia Regina Alves Araújo Pedágio 1ª série Vespertino Não daria pra fazer a faculdade, pós trabalho de manhã Não
21/07/2020 07:35:53 cassinhacavalcante10@gmail.comcassinhacavalcante10@gmail.comCássia Maria Cavalcante de Souza AlvinoPedagogia 4ª série Noturno Demanda maior para o curso. Sim
21/07/2020 08:34:42 miriamcaroline15@gmail.commiriamcaroline15@gmail.comMiriam Caroline Teixeira da Cruz Pedagogia 4ª série Noturno A maior dificuldade será para quem esta no vespertino e ter que mudar para o matutino ainda mais se não quiserem, mas se isso for bom para os alunos que façamos a alteração logo. Sim
21/07/2020 13:55:29 danibelarmino6@gmail.comdanibelarmino6@gmail.comDanieli Costa Belarmino Pedagogia 2ª série Noturno Bom com a mudança de turno os alunos teriam mais chances de conseguir um emprego, como estágio remunerado ou até mesmo em outras áreas. Sim
21/07/2020 15:04:22 annaguimaraslaura@gmail.comannaguimaraslaura@gmail.comAnna Laura Guimarães Marques pedagogia 1ª série Vespertino seria muito valido mudar para o periodo diurno pois há mais chances de arranjar um emprego Sim
21/07/2020 17:50:36 andressa_araujo212001@hotmail.comandressa_araujo212001@hotmail.comAndressa dos Santos Araújo Pedagogia 1ª série Vespertino Concordo com a mudança de turno do curso e não me afeta em nada Sim
21/07/2020 18:16:42 hohol2054@hotmail.com hohol2054@hotmail.com Vitor Hugo Hohol FigueiredoPedagogia 1ª série Noturno . Sim
21/07/2020 18:19:20 julia.beckauser@gmail.comjulia.beckauser@gmail.comJúlia Silvério Beckauser Pedagogia 2ª série Noturno Pra mim a mudança para o período matutino vai ofertar mais oportunidades para os acadêmicos já inseridos no curso vespertino principalmente na questão do estágio Remunerado nas escolas e na questão de futuros acadêmicos acho que a procura será maior principalmente pela preferência do horário. Sim
21/07/2020 18:53:40 anabeatrizpaivaarduini@gmail.comanabeatrizpaivaarduini@gmail.comAna Beatriz Paiva Arduini Pedagogia-Noturno 1ª série Noturno irá valorizar o curso e também auxiliar muitos alunos que preferem matutino. Sim
21/07/2020 20:23:03 tatianepietro13@gmail.comtatianepietro13@gmail.comTatiane Martins Albuquerque Pedagogia 1ª série Vespertino Seria bom Sim
22/07/2020 09:12:36 izadorasouzaaguiar@gmail.comizadorasouzaaguiar@gmail.comIzadora Souza Aguiar Pedagogia 4ª série Vespertino Mas procura pelo o curso na parte da manhã e bem melhor pra estuda os alunos ficam mais dispostos por ser um curso que exige muita leitura a melhor coisa e no período da manhã  Sim
22/07/2020 09:24:02 alinerdn33@gmail.com alinerdn33@gmail.com Aline rocha do Nascimento Licenciatura pedagogia 1ª série Vespertino Eu acho positivo pra quer prescisa trabalhar, no meu caso eu preferia a noite mas nao consegui com o sisu Sim
22/07/2020 09:34:10 angelanobres@outlook.comangelanobres@outlook.comAngela Aparecida da Silva NobresPedagogia 4ª série Noturno Poderi fazer a disciplina em dependencia de manha, e nao irei perder muitas horas de trabalho. Sim
22/07/2020 09:51:49 jessicaelefittsilva@gmail.comjessicaelefittsilva@gmail.comJéssica Andréia Elefitt da Silva PiresPedagogia 1ª série Vespertino Maior facilidade de arrumar emprego/estágio Sim
22/07/2020 09:57:01 andressa_araujo212001@hotmail.comandressa_araujo212001@hotmail.comAndressa dos Santos Araújo Pedagogia 1ª série Vespertino Concordo com a mudança de turno do curso e não me afeta em nada Sim
22/07/2020 10:02:47 michamarrones@gmail.commichamarrones@gmail.comMichaela Maronez Peres Pedagogia 4ª série Vespertino Positivo: poderíamos ter mais chances de estágio, pois as ofertas de estágio em escolas municipais são a maioria no período vespertino. Negativo: sobrecarregaria os ônibus que buscam os estudantes e para que depende deles sabem como é só com as poucas turmas do período vespertino. Sugestão: o cordenadpr do curso ter um controle dos estágios, ou seja, os estágio dos acadêmicos de pedagogia poderiam arrumar estágio apenas no período matutino, já os alunos do noturno poderiam arrumar estágio apenas no período vespertino, assim abririam mais as chances de estágio para todos que cursam pedagogia Não
22/07/2020 10:34:31 julianamendessac@gmail.comjulianamendessac@gmail.comJuliana da Silva Mendes Pedagogia 4ª série Vespertino Dependendo de algumas situações. Pode-se apontar a existência de atrasos rotineiros por parte de alunos de outras cidades, devido a falta de horários disponíveis de ônibus. Em alguns casos os alunos também poderão ser prejudicados devido a dificuldade de conseguir estágio remunerado no período da tarde para que possam manter suas despesas. O ponto positivo observado, pode ser para os alunos da própria cidade, que terão mais tempo do dia livre para a realização de suas atividades escolares. Não
22/07/2020 10:34:33 julianamendessac@gmail.comjulianamendessac@gmail.comJuliana da Silva Mendes Pedagogia 4ª série Vespertino Dependendo de algumas situações. Pode-se apontar a existência de atrasos rotineiros por parte de alunos de outras cidades, devido a falta de horários disponíveis de ônibus. Em alguns casos os alunos também poderão ser prejudicados devido a dificuldade de conseguir estágio remunerado no período da tarde para que possam manter suas despesas. O ponto positivo observado, pode ser para os alunos da própria cidade, que terão mais tempo do dia livre para a realização de suas atividades escolares. Não
22/07/2020 10:51:07 thaylaruiz20@gmail.com thaylaruiz20@gmail.com Thayla Carolina de Moura RuizPedagogia 4ª série Vespertino Acredito que continue da mesma forma Não
22/07/2020 11:17:14 ericacristinapereira37@gmail.comericacristinapereira37@gmail.comÉrica Cristina de Oliveira Pereira Pedagogia 1ª série Vespertino Seria benéfico, pois permitiria que fizéssemos cursos no período da tarde e colaboraria com os estágios, e também outros trabalhos. Sim
22/07/2020 11:56:55 thaylaruiz20@gmail.com thaylaruiz20@gmail.com Thayla Carolina de Moura RuizPedagogia 4ª série Vespertino Acredito que continue da mesma forma Não
22/07/2020 11:59:27 carol.lima.mendonca@hotmail.comcarol.lima.mendonca@hotmail.comCaroline de Lima Mendonça Pedagogia 3ª série Vespertino Minha preocupação é em relação ao meu estágio que funciona na parte da manhã no neddij, não sei como ficaria. Sim
22/07/2020 15:55:40 bianca.macedo05@hotmail.combianca.macedo05@hotmail.comBianca Elisa Macedo Pedagogia 2ª série Vespertino Seria excelente para mim. Sim
22/07/2020 19:26:26 diassthefani@hotmail.comdiassthefani@hotmail.comSthefani Dias dos Santos Pedagogia 2ª série Vespertino Para mim, seria muito ruim trocar de turno, tanto para manhã quanto para noite. Sou casada e arrumo a casa pela manhã (quando não estava com a epidemia, trabalhava na creche), de tarde eu estudo na UNESPAR e de noite estou de freelancer numa lanchonete para pagar as contas, já que nós estagiárias não estamos recebendo salário pela Prefeitura de Paranavaí.Não
22/07/2020 22:12:03 ericadahoraandrade@gmail.comericadahoraandrade.co@gmail.comErica Cardoso da Hora AndradePedagogia 1ª série Noturno No meu ponto de vista acredito que o curso facilitará os alunos e futuros professores melhor campo em estágio, porém tem com certeza a possubilidade de atrapalhar alguns alunos a cursarem o curso pois pode ser o único  modo de ingressarem  nesse meio seja o período  vespertino. Sim
22/07/2020 22:34:41 araujoleyla16@gmail.comaraujoleyla16@gmail.comLeyla Araújo Barbosa Pedagogia 1ª série Vespertino Bom aproveitamento do período, mais fácil em conseguir emprego à tarde e mente fresca para estudar. Sim
22/07/2020 23:02:17 marianeoliveira15@hotmail.commarianeoliveira15@hotmail.comMariane Oliveira de JesusPedagogia 2ª série Vespertino A mudança de período ficaria melhor. Sim
22/07/2020 23:46:47 araujoleyla16@gmail.comaraujoleyla16@gmail.comLeyla Araújo Barbosa Pedagogia 1ª série Vespertino Bom aproveitamento do período, mais fácil em conseguir emprego à tarde e mente fresca para estudar. Sim
23/07/2020 00:15:53 marianeoliveira15@hotmail.commarianeoliveira15@hotmail.comMariane Oliveira de JesusPedagogia 2ª série Vespertino A mudança de período ficaria melhor. Sim
23/07/2020 11:34:15 marianeoliveira15@hotmail.commarianeoliveira15@hotmail.comMariane Oliveira de JesusPedagogia 2ª série Vespertino A mudança de período ficaria melhor. Sim
24/07/2020 18:38:51 abigailorelio@gmail.com abigailorelio@gmail.com Abigail Morato Orelio Pedagogia 1ª série Vespertino Seria melhor Sim
24/07/2020 19:27:57 evellynsaory@gmail.com evellynsaory@gmail.com Evellyn Saory do Carmo PagliaPedagogia 1ª série Vespertino Os pontos positivos é para quem não ppde escolher qaul turno escolher, dificultando a ida até a Universidade sendo de outra cidade. Sim
27/07/2020 10:26:14 maria.nathalia.2001n@gmail.commaria.nathalia.2001n@gmail.comMaria Nathalia Soares De MouraPedagogia 1ª série Vespertino Sobra mais tempo para efetivarmos atividades na parte da tarde, o horário também ajuda mães que fazem faculdade, e para quem faz estágio sobra um determinado tempo. Sim
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Carimbo de data/hora Endereço de e-mail Endereço de e-mail Nome completo Curso que frequenta. Está matriculado em qual série:Frequenta o curso em qual período:Para você, quais os impactos na alteração do período de funcionamento do curso do vespertino para o matutino? Insira apontamentos positivos e/ou negativos. Você é favorável a mudança do turno (do vespertino para o matutino) do curso de Pedagogia?
27/07/2020 10:34:35 flavisss55r@gmail.com flavisss55r@gmail.com Flávia Rodrigues ConceiçãoPedagogia 1ª série Noturno Os estudantes que residem em outras cidades encontram transportes coletivos com maior facilidade para o período matutino, uma vez que por haver outros cursos há mais procura para esse período Sim
27/07/2020 10:35:56 lucarolinalope@icloud.comlucarolinalope@icloud.comLuana Carolina Lopes de Freitas da SilvaPedagogia 1ª série Vespertino Pra mim, seria meio difícil , pois eu trabalho no período da manhã. Claro, que se mudasse eu arranjaria um jeito de acompanhar as aulas, eu até prefiro que seja no período matutino Sim
27/07/2020 10:36:38 elianeolivetti369@hotmail.comelianeolivetti369@hotmail.comEliane Olivetti Pereira Pedagogia 1ª série Noturno A alteração pode facilitar o acesso para mais alunos, de acordo com o horário proposto. Sim
27/07/2020 10:42:08 lucas_bovis@hotmail.comlucas_bovis@hormail.comCarlos Lucas Bovis Pedagogia 1ª série Noturno Na minha opinião depende muito da disponibilidade do aluno no qual irá frequentar período, a disponibilidade, seus outros compromissos entre outros fatores, geralmente quando se é escolhido o período para estudo, vai de acordo com disponibilidade de cada acadêmico. Ao meu ver, falando por mim, se eu fosse do período vespertino, eu super concordaria em mudar para o Matutino, pois teria mais tempo livre para a realização de atividades, e para quem trabalha é até melhor, isso no meu modo de pensar, porém minha realidade é diferente da do outro.Não
27/07/2020 10:45:11 schueroffgabrieli@gmail.comschueroffgabrieli@gmail.comGabrieli Schueroff Monteiro Pedagogia 1ª série Noturno Nenhum Sim
27/07/2020 10:46:30 veronicaexatas@gmail.comveronicaexatas@gmail.comVera Veronica Bueno Pedagogia 2ª série Vespertino À mudança seria otima,Pos no período matutino,às possibilidade de está conseguido um estágio na area.pos para se consegui um estágio no período da manhã, é bem mais dificil.. Sim
27/07/2020 10:53:42 gabrielarosa1718@gmail.comgabrielarosa1718@gmail.comGabriela Silva Rosa Pedagogia 3ª série Noturno Positivo Sim
27/07/2020 10:54:12 trazpadinin@gmail.com trazpadinin@gmail.com Natálya trazpadini dos Santos Pedagogia 2ª série Noturno Acredito que os acadêmicos escolheram esse período pois fica mais flexível ao orário de trabalho e tempo para estudos. Não
27/07/2020 10:55:39 flaviacarolinalimasilva29@gmail.comflaviacarolinalimasilva29@gmail.comFLAVIA CAROLINA LIMA SILVAPedagogia 2ª série Noturno Não tenho Sim
27/07/2020 10:56:42 daniellypri@hotmail.com daniellypri@hotmail.com Danielly Pricila Santos de MoraisPedagogia 4ª série Noturno É importante a mudança pois os alunos que estudam a tarde quase nunca participam dos eventos da faculdade. Sim
27/07/2020 10:57:32 bezerraf698@gmail.com bezerraf698@gmail.com Fernanda Bezerra FerreiraPedagogia 3ª série Noturno No vespertino horário bom para estudar e melhoria do aprendizado Sim
27/07/2020 10:57:46 joabemartins1@gmail.comjoabemartins1@gmail.comJoabe da Silva Martins Pedagogia 4ª série Vespertino Os pontos positivos é a questão dos estágios que geralmente são ofertados mais no período vespertino. Sim
27/07/2020 10:58:49 ve.amorin@hotmail.com ve.amorin@hotmail.com Verônica amorim Pedagogia 2ª série Vespertino Ao meu ver seria interessante para a universidade e não tenho nada que me atrapalhe com a mudança. Sim
27/07/2020 11:02:02 fermunizsilva@gmail.com fermunizsilva@gmail.com Fernanda Muniz da Silva Pedagogia 2ª série Noturno Só vejo pontos positivos. Sim
27/07/2020 11:05:54 eleni_dte2000@hotmail.comeleni_dte2000@hotmail.comEleni Ferreira Cruz Pedagogia 2ª série Noturno Nenhum, desde que as pessoas sujeitas a mudança estejam de acordo. Sim
27/07/2020 11:22:22 biiaallmeida2227@gmail.combiiaallmeida2227@gmail.comBeatriz Fernanda Almeida da SilvaPedagogia 4ª série Noturno Acredito que para quem precisa trabalhar seria um impedimento Não
27/07/2020 11:28:25 dudarohling7@hotmail.comdudarohling7@hotmail.comMaria Eduarda Rohling SchmitzPedagogia 1ª série Noturno Acredito que facilitará a vida de muitos acadêmicos e terá uma procura maior pelo curso. Sim
27/07/2020 11:32:22 dlemes122704@gmail.comdlemes122704@gmail.comDAIANE RIBEIRO ASSIS LEMESPedagogia 3ª série Vespertino Seria otimo devido ter filhos que estudam na parte da manha Sim
27/07/2020 11:39:39 gabrielasantinone@gmail.comgabrielasantinone@gmail.comGabriela Santinone dos Santospedagogia 2ª série Noturno Acredito que a mudança de horário seja válida já que tanto os alunos quanto os professores terão o período da tarde disponível para fazer trabalhos, preparar a aula, tirar dúvidas, participar de outros cursos disponíveis ead.Sim
27/07/2020 11:40:09 lahsantanaoliveira@gmail.comlahsantanaoliveira@gmail.comLaísa Santana de Oliveira Pedagogia 1ª série Vespertino Não tem muita mudança para mim . Sim
27/07/2020 11:54:56 Marcosjoao61@outlook.comMarcosjoao61@outlook.comNeli Máximo Duarte Pedagogia 2ª série Noturno Nao estou conseguindo fazer  as atividades remotas pelo motivo de nao possuir um celular estou passando por dificuldades financeiras Não
27/07/2020 12:11:54 elizama_silva93@hotmail.comelizama_silva93@hitmail.comElizama Galdino da Silva MoreiraPedagogia 2ª série Noturno Para mim não há impacto nenhum. Sim
27/07/2020 12:20:11 isabeli.passos10@gmail.comisabeli.passos10@gmail.comIsabeli da Silva Passos Pedagogia 2ª série Noturno Uma mudança no turno de um curso implica na disponibilidade dos alunos para tal alteração, pontos positivos são a socialização com outros cursos e a mudança de turno para professores distantes que já lecionam de manhã, pontos negativos são alunos que talvez não possam estar indo no período da manhã por questões pessoais e assim desistam do curso,, porém não posso falar com propriedade pois estudo de noite e não presencio as dificuldades. Sim
27/07/2020 12:21:08 nayaramorais17@outlook.comnayaramorais17@outlook.comNayara Morais Paulino Pedagogia 1ª série Noturno Para mim não afetaria em nada pois sou o período noturno. Penso que pra turma que estuda atarde a mudança de período é favorável pois  é até melhor para campo de estágio Sim
27/07/2020 12:37:32 loelisgomes@hotmail.comdelsorg@hotmail.com Loeli da Silva Gomes Pedagogia 1ª série Vespertino Sou de outra cidade, sendo de manhã facilita o acesso a vans na minha cidade que nos leva para a Unespar, e creio que neste período há melhor aproveitamento do dia. Sim
27/07/2020 12:37:45 gabrielakareen@hotmail.comgabrielakareen@hotmail.comGabriela Karen de Souza Pedagogia 1ª série Noturno Acredito que matutino seja melhor Sim
27/07/2020 12:40:38 gabrielamoraisgl@gmail.comgabrielamoraisgl@gmail.comGabriela de Morais Gonçalves Pedagogia 1ª série Noturno Bom, para mim não irá afetar em nada pois o meu turno de aulas é o noturno. Sim
27/07/2020 12:49:46 andressa-steinheuser@hotmail.comandressa-steinheuser@hotmail.comAndressa Buss Steinheuser PEDAGOGIA 1ª série Noturno Por ser mais fácil o acesso no período matutino Sim
27/07/2020 13:42:52 lauralucasp@hotmail.comlauralucasp@hotmail.comLaura Lucas Pereira Pedagogia 1ª série Noturno Penso que auxiliará no andamento do ano acadêmico Sim
27/07/2020 14:10:59 nati.ramos10@hotmail.comnati.ramos10@hotmail.comNatália ramos Rocha Pedagogia 1ª série Noturno Nenhum Sim
27/07/2020 14:13:19 taynarapassos2015@hotmail.comtaynarapassos2015@hotmail.comTaynara da Silva Passos Pedagogia 1ª série Noturno Para mim não terá nenhum impacto já que curso no período noturno, Sim
27/07/2020 14:20:04 heloisilva2605@gmail.comheloisilva2605@gmail.comHeloí de Matos Silva Pedagogia 1ª série Vespertino Na minha opnião facilitaria muito na busca de um emprego, ja que é bem mais complicado conseguir um emprego para trabalhar apenas no período matutino. Sim
27/07/2020 15:47:59 nati.ramos10@hotmail.comnati.ramos10@hotmail.comNatália ramos Rocha Pedagogia 1ª série Noturno Nenhum Sim
27/07/2020 16:39:22 olganicoleconstrutora@gmail.comolganicoleconstrutora@gmail.comOlga Nicole Ribeiro dos SantosPedagogia 1ª série Noturno Pode ajudar quem precisa fazendo a troca Sim
27/07/2020 17:14:16 cottinianabeatriz@gmail.comcottinianabeatriz@gmail.comAna Beatriz Silva Cottini Pedagogia 1ª série Noturno Acho que seria melhor, pois assim facilitaria o transporte dos estudantes que moram em outras cidades Sim
27/07/2020 17:14:16 cottinianabeatriz@gmail.comcottinianabeatriz@gmail.comAna Beatriz Silva Cottini Pedagogia 1ª série Noturno Acho que seria melhor, pois assim facilitaria o transporte dos estudantes que moram em outras cidades Sim
27/07/2020 20:39:15 fonsecaaline06@gmail.comfonsecaaline06@gmail.comAline da Silva da FonsecaPedagogia 3ª série Noturno . Sim
27/07/2020 20:56:26 debora_paranavai_223@hotmail.comdebora_paranavai_233@hotmail.comDébora dos Santos OliveiraPedagogia 1ª série Vespertino Para quem trabalha no período vespertino e noturmo é excelente. Sim
27/07/2020 21:44:45 brunaalesa@gmail.com brunaalesa@gmail.com Bruna Alexandra Vieira de SáPedagogia 1ª série Vespertino Pra mim é possitivo a troca de turno pois disponibiliza meu tempo a tarde para outras atividades Sim
27/07/2020 21:49:56 patty.gamaa22@gmail.compatty.gamaa22@gmail.comPatrícia Aparecida Gama Pedagogia 2ª série Noturno Teria alguns impactos negativos na formação dos acadêmicos relacionado aos estágios obrigatórios, pois eles só poderão fazer no período da tarde e nesse período eles estaria perdendo a parte mais teórica do ensino com as crianças, pois a tarde só tem mais atividades de brincadeiras e lúdicas.Não
28/07/2020 10:45:55 sabrinasoares19@hotmail.comsabrinasoares19@hotmail.comSabrina soares Da silva Pedagogia 1ª série Vespertino Mais possibilidades de emprego, na verdade, gostaria de conseguir uma transferencia pra noite, pois realmente preciso trabalhar pois sustento uma casa! Aluguel, luz, agua, internet, alimentação... tds esses quesitos e mais minha filha dependem de mim! Preciso de uma vaga pra noite Sim
28/07/2020 11:22:46 lucarolinalope@icloud.comlucarolinalope@icloud.comLuana Carolina Lopes de Freitas da SilvaPedagogia 1ª série Vespertino Pra mim, seria meio difícil , pois eu trabalho no período da manhã. Claro, que se mudasse eu arranjaria um jeito de acompanhar as aulas, eu até prefiro que seja no período matutino Sim
28/07/2020 11:58:09 lehcarvalho1206@gmail.comlehcarvalho1206@gmail.comLetícia da Silva de CarvalhoPedagogia. 4ª série Noturno Concordo com a mudança, pois os alunos terão maior oportunidade de estágio no turno vespertino. Sim
28/07/2020 19:57:06 nayaramorais17@outlook.comnayaramorais17@outlook.comNayara Morais Paulino Pedagogia 1ª série Noturno Para mim não afetaria em nada pois sou o período noturno. Penso que pra turma que estuda atarde a mudança de período é favorável pois  é até melhor para campo de estágio Sim
28/07/2020 23:44:41 gabrielakareen@hotmail.comgabrielakareen@hotmail.comGabriela Karen de Souza Pedagogia 1ª série Noturno Acredito que matutino seja melhor Sim
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Campus de Paranavaí
CENTRO CIÊNCIAS HUMANAS EDUCAÇÃO

Protocolo: 16.559.960-8

Assunto:

O  Colegiado  do  Curso  de  Pedagogia,  após  ouvir  os
estudantes  do  turno  matutino,  aprova  alteração  na
mudança de turno do Curso para o período Vespertino para
início em 2021, e solicita apreciação e aprovação do CEPE
para  que  adentre  o  vestibular  de  2020,  conforme
Memorando  e  Atas  parte  deste  processo.
ELIAS CANUTO BRANDÃOInteressado:
22/09/2020 10:54Data:

DESPACHO

Prezada Pró-Reitora e Graduação
Professora Dra Maria Simone Jacomini Novak

Encaminho respostas aos questionamentos apontados pela Câmara de
Graduação, e reiteramos que o Processo 16.559.960-8 tramita para apreciação e
aprovação na reunião do CEPE do mês de outubro de 2020.

Prof. Dr. Elias C. Brandão
Diretor CCHE
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
PRÓ-REITOR DE ENSINO E GRADUAÇÃO

Protocolo: 16.559.960-8

Assunto:

O  Colegiado  do  Curso  de  Pedagogia,  após  ouvir  os
estudantes  do  turno  matutino,  aprova  alteração  na
mudança de turno do Curso para o período Vespertino para
início em 2021, e solicita apreciação e aprovação do CEPE
para  que  adentre  o  vestibular  de  2020,  conforme
Memorando  e  Atas  parte  deste  processo.
ELIAS CANUTO BRANDÃOInteressado:
22/10/2020 17:21Data:

DESPACHO

Prezada Ana Cristina Z. Cathcart - Secretária dos Conselhos Superiores da
Unespar.

Segue processo para inserção na pauta online, da 6a (sexta) Sessão (3a
Ordinária) do CEPE, que se realizará no dia 29 (vinte e nove) do mês de outubro
do corrente ano, às 9h (nove horas), pela plataforma digital Microsoft Teams,
conforme regulamentado pela Resolução No 002/2020 REITORIA - UNESPAR, para
as atividades administrativas realizadas durante o período de isolamento social
para o enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus.

Atenciosamente, Maria Simone Jacomini Novak.
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