
Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis as treze horas e trinta minutos,
reuniram-se na Sala dos Conselhos Superiores, no Campus Santa Cruz e transmitida via
webconferência para o Campus de Irati, os professores: Débora Gomes,  Alzira Fabiana de
Christo, Carmem L. de Salis, Cecília Hauresko, Daniela Silva da Silva, Eduardo Vicentini,
Fábio Ruela de Oliveira, Franciely Ignachewski, Joyce J. Caetano,  Laurete Ruaro, Marcos
Gehrke, Maria Aparecida Crissi Knüppel,  Maria Paula Costa, Raquel Cristina Mendes de
Carvalho, Sonia Merith Claras, Terezinha Saldanha, Wanda Terezinha Pacheco dos Santos.
A Professora Marquiana deu início à reunião perguntando aos presentes, se eles possuem
sugestões  de  mudança  na  carta  que  fora  enviada  via  e-mail,  para  efetuar  os  devidos
ajustes. Com relação as duas atas anteriores apenas a Professora Débora de Irati, sugeriu
alterações.  Dando continuidade a discussão,  a professora Marquiana relatou que faz-se
necessário verificar qual a metodologia que  será utilizada, mencionou ainda que há uma
discussão que está sendo encaminhada pelos Núcleos Docentes Estruturantes, a inclusão
da extensão no currículo, questões raciais e educação ambiental, o grupo de cada curso
deverá enviar  via Setor para o mês de setembro de dois mil e dezesseis.  A Professora
Marquiana ainda afirma que se faz necessária a leitura da Resolução 02/2015 a fim de
estabelecer parâmetros aos cursos de licenciaturas na elaboração de seus currículos, visto
que, existem particularidades em cada curso, sendo necessário respeitar esta autonomia. A
Professora  Daniela  do  DELET  de  Guarapuava  mencionou  que  não  consta  na  ata  os
documentos enviados pelo departamento de Letras. A Professora Marquiana explanou que
ata  fora  fiel  à  reunião,  mas  está  registrado  nesta  reunião  que  o  Delet  enviou  suas
contribuições  por  email.  A  professora  Marquiana  colocou  ainda  que  está  sendo
confeccionado um quadro onde se encontram relacionadas as dificuldades e quais são as
expectativas para a organização dos estágios, tendo assim uma visão de conjunto de todas
as  licenciaturas  da  UNICENTRO.  Posteriormente,  será  enviado  esse  quadro  aos
professores com antecedência, para ser avaliado e assim servir de base para se discutir
nas próximas reuniões, a questão do estágio e estabelecer um cronograma de trabalho. A
Professora  Maria  Paula  questionou  se  manteve  a  divisão  mínima  de  oito  alunos,  a
Professora Marquiana, mencionou que o Professor Osmar afirmou que os departamentos a
carta tem como objetivo dar subsídio ao planejamento de dois mil e dezessete, e deve ser
encaminhada ao CEPE,  cuja  discussão será realizada ainda neste mês.  Portanto,  ficou
acordado que enquanto não se definir o formato, manter-se-ia como está; as turmas com
mais de quinze alunos podem ser divididas com o mínimo de oito alunos em sala, conforme
resolução de 2014. A carta será enviada ao CEPE para garantir essa divisão para o ano de
dois mil e dezessete, continuar-se-á a discussão para verificar se é esse o modelo que os
Cursos de Licenciaturas querem. A Professora Marquiana levou um esboço da minuta para
discussão em reunião. O Professor Osmar explicou a causa da suspensão temporária dos
testes seletivos para professor colaborador, em virtude de um processo judicial. Comentou
ainda que haverá uma reunião com o Professor Aldo e o órgão regulador. Disse ainda que
autorizou em caráter de urgência duas contratações para o Campus de Irati até trinta e um
de janeiro de dois mil e dezessete até sair a autorização para contratação por parte do
governador do Estado do Paraná. Feito essa explicação, afirmou que a iniciativa do fórum
de enviar o documento ao CEPE tem apoio da reitoria. Sobre o conteúdo da carta, foram
Apontadas  as  dificuldades  para  operacionalização  dos  convênios  Universidade/Escola,
frisando que a atual responsabilidade é do professor de estágio e também que o problema
está na ausência de um coordenador de estágio institucional e/ou nos departamentos, visto
que, há instituições em que os conflitos são soluciionados por uma comissão de estágio. A
Professora Cecília comentou que o trabalho da discussão sobre o grupo de trabalho da



graduação tanto nas licenciaturas quanto ao bacharelado,  tem diversos pontos a serem
estudados pelos NDEs, comunicou também que ocorrerá uma reunião nos dias cinco e seis
de setembro, onde os diretores de Setores apresentarão seus cursos, com os resultados
das discussões dos NDEs. A Professora Maria Paula argumentou que é um processo novo
onde  todos  os  envolvidos  estão  aprendendo,  mostrou-se  também  preocupada  com  os
prazos  do  trabalho,  visto  que  no  seu  curso  não  está  pronto  para  a  apresentação.  A
professora Terezinha apresentou sua visão, dizendo que o núcleo de História elaborou oito
perguntas para consulta aos alunos e foi observado que eles querem o curso semestral.
Porém questiona se a Instituição tem condições de ofertar o curso semestral, é necessário
retomar essas discussões. Na redação da carta cada item foi debatido e o resultado do
documento  está  apensado  a  esta  ata.  A Professora  Maria  Aparecida  apontou  que  há
algumas confusões, que deve ocorrer uma mudança no estatuto da Unicentro, do regimento
e  que  para  ela  são  as  políticas  macros,  como  queremos  o  ensino,  por  exemplo.  A
Professora Marquiana expôs que toda a discussão do NDEs deverá sempre estar ancorada
ao  PDI  institucional.  A  Professora  Wanda  solicitou  ao  Professor  Cláudio  Andrade  da
PROPLAN para explanar sobre esse assunto, já que segundo a Professora Marquiana a
discussão  da  Resolução  em  questão  está  ligada  ao  PDI  que  está  sendo  discutido.  O
professor Cláudio expõe que o PDI vigente encerra no final do primeiro semestre de dois mil
e dezessete, e o novo PDI, necessita ser construído entre agosto de dois mil e dezesseis e
junho de dois mil e dezessete, o qual possui cinco anos de validade. Frisou também que
fora  enviado  aos  diretores  de  setores,  o  envio  aos  chefes  de  departamentos  algumas
perguntas para a avaliação do atual PDI e, com o retorno dessas respostas, poderá ser
confeccionado  um  relatório  legitimando  o  recredenciamento  dos  curso  afins,  lembrou
também que antes da construção de um novo PDI é necessário repensar no PPPI - Projeto
Político Pedagógico Institucional.  Porém, na Unicentro começou tarde,  mas a discussão
está ocorrendo e que não precisa finalizar nesse ano. A discussão iniciou em quatro de julho
de dois mil de dezesseis e ocorrerá uma nova reunião no dia cinco de setembro de dois mil
e dezesseis em Irati. Deu início o processo no dia quatro de julho e com o recesso  e que
agora está sendo retomado em reunião com a professora Regina e com os diretores de
Setores do Campus Santa Cruz para solicitar  que eles acompanhem as discussões dos
NDEs para ter conhecimento, visto que deverão apresentar as discussões realizadas até o
momento no dia cinco de setembro. Nesse dia, a Professora Maria Aparecida fará uma fala
sobre a EaD entre outros e o Professor Pelegrina sobre a política estudantil.  Os  NDEs
possuem  autonomia  para  discutir  como  um  todo,  tais  como  matrícula  por  disciplina,
departamentalização  de  disciplinas,  entre  outros.  Caso  depois  do  dia  cinco,  haja
necessidade  de  voltar  as  discussões,  serão  retomadas  nos  NDEs  com  novo  prazo,
novembro ou dezembro. Porém, o PDI há necessidade de finalizar em tempo hábil para
substituição desse que está vigente. O professor deixou claro que os NDEs não estão no
mesmo patamar de discussão, já que alguns já discutiram e outros ainda irão discutir. Ele
finaliza, se colocando à disposição para participar de outra reunião para esclarecimento de
dúvidas acerca desses documentos, bem como em compartilhar modelos de PPPI de outras
universidades. A professora Marquiana toma a palavra para os encaminhamentos finais, e
questiona sobre a possibilidade da professora Joyce Jaqueline Caetano, do campus de Irati,
assumir a vice presidência do fórum; ela aceitou. A professora Maria Aparecida diz que na
próxima reunião há tempo hábil de estudar os núcleos e pensar a operacionalização. Cada
professor  fica  responsável  para  a  divulgação  nos  departamentos  e  seus  alunos
apresentando  a  importância  da  discussão.  Foi  lembrado  que  na  página  da PROEN há
alguns  textos  que  tratam  desses  assuntos  para  contribuir  no  entendimento.  Esses



documentos poderão ser  lidos pelos membros do Fórum para subsidiar  a discussão da
próxima reunião. A próxima reunião ficou  agendada para o dia vinte e cinco de agosto as
nove horas na Sala dos Conselhos Superiores.  Nada mais havendo a tratar  eu,  Lesete
Kaveski Rutecki, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e demais participantes. 


