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RELATÓRIO:

Trata-se do Processo 14005/2016 de 25/11/2016 que requer da departamentalização
da disciplina Metodologia da Produção Científica, código 1965, da primeira série do curso de
Publicidade e Propaganda - Departamento de Comunicação, que está lotada no DEPED/G
para o DECS.

O DEPED/G apesenta concordância com alteração de departamentalização.

O processo é apreciado e aprovado no CONSET/SEHLA-G em 13 de dezembro de 2016.

A PROEN toma conhecimento, encarta matriz curricular com a alteração e encaminha
ao CEPE.

Em sessão plenária do CEPE em 5 de maio de 2017, decidiu-se retirar o processo de
pauta e determinar a constituição de uma comissão composta por integrantes da PROEN,
pelo conselheiro  prof.  Marciano Adílio  Spica e o  professor  especialista  na área Gilmar
Evandro Szczepanik para realizarem estudo acerca da matéria.

A  Comissão  real iza  o  estudo  e  conclui  que  discorda  da  alteração  de
departamentalização do DEPED para o DECS e sugere que em observância às áreas de
conhecimento do CNPq e demais justificativas que a disciplina de Metodologia da Produção
Científica seja alocada no DEFIL.

A  comissão  informa  ainda  que  efetuou  estudo  em  todas  as  disciplinas/ementas
relacionadas  a  Pesquisa/metodologia  Científica  dos  cursos  de  graduação  presenciais  e
sugere  a  departamentalização  das  mesmas  no  DEFIL  paulatinamente  quando  das
reformulações dos Projetos Pedagógicos do Curso.
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VOTO DO(A) RELATOR(A):

Diante do exposto e considerando o trabalho da Comissão voto pela (1) permanência
da disciplina Metodologia da Produção Científica no DECS no ano de 2017, uma vez que a
mesma já está em curso e (2) pela aceitação da proposta da Comissão de que na medida
em que os  projetos  pedagógicos  de  cursos  forem reformulados  que as  disciplinas  de
Pesquisa/Metodologia Científica sejam departamentalizadas no DEFIL.

Guarapuava-PR, 28 de agosto de 2017.

ELAINE MARIA DOS SANTOS
Conselheiro(a) Relator(a)

DECISÃO DA CÂMARA/COMISSÃO:
A Câmara de Graduação acompanha, por unanimidade, a conclusão do Conselheiro(a)
Relator(a).

Guarapuava-PR, 28 de agosto de 2017.

ELAINE MARIA DOS SANTOS
Presidente da Câmara/Comissão

DECISÃO DO PLENÁRIO:

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão decide, por maioria, aprovar a
departamentalização da disciplina de 'Metodologia da Produção Científica/PP', do Curso de
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, no Departamento de Filosofia/G,
acompanhando a decisão da Conselheira Relatora de que durante o ano de 2017, não haja
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alteração na forma como vem sendo operacionalizada. O Conselho decide, ainda,
encaminhar o parecer da Comissão para a PROEN, no sentido de que as discussões nele
contidas sejam consideradas na elaboração do PPI e na orientação aos Departamentos
quando da elaboração dos Projetos Pedagógicos de Curso.

Guarapuava-PR, 1 de setembro de 2017.

ALDO NELSON BONA
Presidente do CEPE


