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RESOLUÇÃO Nº 017/2019 – CEPE/UNESPAR

Aprova alterações no Projeto Pedagógico do
Curso de Museologia da Universidade
Estadual do Paraná – Campus Curitiba I.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO e
REITOR DA UNESPAR, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais;

considerando os incisos I e IV do Art. 7º do Regimento Geral da Unespar referente
às atribuições deste Conselho;

considerando as informações contidas no Protocolado nº 15.668.997-1;

considerando a 2ª Sessão Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,
realizada no dia 26 de junho de 2019, em Paranavaí;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a carga horária total do curso de Museologia de 2.848 h/a (2.373,33
h/r) para 2.935 h/a (2.445,83 h/r).

Art. 2º Incluir disciplinas na matriz curricular do curso de Museologia com carga
horária de 34 h/a e regime de oferta semestral, conforme anexo desta Resolução.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogando as
disposições contrárias.

Art. 4º Publique-se no site da UNESPAR.

Paranavaí, 26 de junho de 2019.

Antonio Carlos Aleixo
Reitor da Unespar

Decreto Nº 5756/2016
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ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº017/2019 CEPE/UNESPAR
TABELA DAS DISCIPLINAS

DISCIPLINA EMENTA
I - Língua Espanhola I Leitura instrumental em língua espanhola de

textos da área da Museologia; Estratégias de
leitura e vocabulário para o desenvolvimento
das práticas discursivas e comunicativas em
nível básico inicial.

II - Língua Espanhola II Compreensão e produção oral e escrita,
abordando aspectos socioculturais da língua
espanhola, bem como suas variantes
linguísticas; Ênfase na oralidade e na escrita
atendendo às especificidades acadêmico-
profissionais da área da Museologia.

III - Língua Inglesa I Estudo das estruturas da língua inglesa
necessárias para o desenvolvimento das
práticas discursivas e comunicativas em
nível básico inicial; Temas e funções
linguísticas da área de Museologia e
aspectos socioculturais da língua inglesa.

IV - Língua Inglesa II Compreensão das estruturas da língua
inglesa atendendo às especificidades
acadêmico-profissionais da área de
Museologia; Estratégias de leitura,
desenvolvimento e ampliação de vocabulário
em língua inglesa.
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