12 de fevereiro de 2020, Paranavaí-PR
Memorando nº. 008/2020
De: Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD)
Para: Diretores(as) de Centro de Área
Assunto: Propostas de alteração no Concurso Vestibular - Unespar

A Unespar vem passando por uma diminuição no número de candidatos às
vagas de seus cursos de graduação que se inscrevem nos seus concursos
vestibulares. Entendemos que diversos fatores contribuem para tal cenário, o qual é
bastante complexo, sendo que, cabe a nós, gestores da universidade e dos cursos,
pensarmos coletivamente em estratégias na tentativa de minimizar essa diminuição
na procura e preenchimento de nossas vagas públicas naquilo que nos couber.
Ressaltamos que é de nosso entendimento que tal questão deve ser foco de uma
reflexão

contínua,

coletiva

e

ininterrupta

por

nossa

universidade,

num

acompanhamento que reflita os interesses da sociedade de nosso entorno.
Entendendo a complexidade que envolve o assunto, em dezembro de 2019
foram realizadas duas reuniões convocadas pela Prograd, na qual participaram
diretores de centros e coordenadores de colegiados de cursos de graduação de todos
os campi de nossa instituição para um debate inicial acerca de possíveis mudanças
mais urgentes já para o próximo concurso vestibular. Nesse sentido, surgiram
propostas de alterações já para o próximo concurso vestibular, de 2020/2021. São
elas:

Proposta n. 01
Resumo da Proposta: O vestibular Unificado 2020/2021 da Unespar, seria
realizado no dia 27 de setembro de 2020. Nessa proposta, permaneceria
uma prova objetiva com questões de múltipla escolha, porém, com um
número reduzido de 60 (sessenta) questões para 30 (trinta) questões
interdisciplinares. Além disso, seria mantida a prova de redação no formato
atual.

Proposta n. 02
Resumo da Proposta: O vestibular Unificado 2020/2021 da Unespar, seria
realizado no dia 27 de setembro de 2020. Nessa proposta, não haveria mais
prova objetiva com questões de múltipla escolha, sendo que o candidato teria
que escrever uma redação com no mínimo três textos dissertativos diferentes
ou comentários críticos acerca de temáticas apresentadas.

Paralelamente a tais propostas de alteração, tramita internamente uma minuta
de resolução junto ao Conselho de Planejamento, Administração e Finanças – CAD
da Unespar para diminuir os valores da inscrição pelos candidatos ao vestibular de
nossa instituição já para o próximo concurso. Além disso, na referida minuta, há a
proposição de descontos maiores para inscrições em períodos diferentes (20% em
um período inicial de inscrição).
Considerando o panorama aqui relatado, solicitamos aos diretores de centro
que encaminhem este memorando a todos os coordenadores de colegiado de curso
de seus respectivos centros, para que os mesmos realizem debate acerca das
propostas 1 e 2. Cabe aos diretores de centro devolver a esta Prograd o resultado
dos debates, com o total de cursos que concordam com a Proposta 1 e 2, bem como
a sistematização de proposições que os colegiados apresentem que não estão
contempladas acima, via e-mail (prograd@unespar.edu.br) até o dia 21 de fevereiro.
Ressaltamos que, após a consulta aos colegiados, a proposta terá parecer do
Comitê Pedagógico da Unespar e deverá ser aprovada pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão da Unespar/CEPE.
Esperando contar com a colaboração de todas e todos, agradecemos a
costumeira atenção e ficamos à disposição para maiores esclarecimentos pelo e-mail
prograd@unespar.edu.br

Atenciosamente,

