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CONSELHO DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
 

Curi�ba, 9 de outubro de 2018.

Resolução nº 73/2018 - COGEP

 

O CONSELHO DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA
FEDERAL DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, considerando o disposto na Deliberação nº 04/2010, de 24 de
junho de 2010 e Deliberação nº 11/2010, de 24 de setembro de 2010 do Conselho Universitário – COUNI;

Considerando o Parágrafo 1º do Ar�go 25 do Estatuto da UTFPR, aprovado pela Portaria Ministerial
nº 303, de 16 de abril de 2008;

Considerando o Regimento Geral da UTFPR, aprovado pelo COUNI, por meio da Deliberação nº
07/2009, de 05/06/09;

Considerando a Deliberação nº 10/2008 do COUNI, de 12 de dezembro de 2008;

Considerando o Despacho SEI referente ao processo nº 23064.032958/2018-58, assinado
eletronicamente pelo Presidente do COGEP em 8 de outubro de 2018;

 

RESOLVE:

aprovar ad referendum do Conselho de Graduação e Educação Tecnológica a correção da
totalização da carga horária do curso de Química, do Câmpus Curi�ba, nas suas Tabelas 6 e 7 do Projeto
Pedagógico do Curso aprovado por esse conselho no processo COGEP 04/18, assim como alteração de texto do
projeto pedagógico do curso, conforme a seguir:

“Para a conclusão da carga horária total do curso, com ou sem a ênfase, o aluno deverá cumprir 90
horas em disciplinas opta�vas, conforme mostrado nos quadros 6 e 7. A totalização destas 90 horas deverá ser
realizada em disciplinas constantes nos quadros 3 e 4, independente da área (área de Química e correlatas ou da
área de Ciências Humanas, Sociais e Cidadania). Rela�vo ao estabelecido no parágrafo 2° do ar�go 23 do capítulo
II das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação da UTFPR de 2012, as 90 horas mínimas de disciplinas
nas áreas de ciências humanas, sociais e cidadania poderão ser cumpridas da seguinte maneira: - 30 horas da
disciplina Comunicação Oral e Linguís�ca constante na matriz curricular obrigatória. - 30 horas da disciplina
Planejamento e Gestão de Organização, também constante na matriz curricular obrigatória. Ressalta-se que,
embora a carga horária total da disciplina seja igual a 60 h, apenas 30 horas são consideradas como conteúdo das
áreas de ciências humanas, sociais e cidadania. - 30 horas de qualquer disciplina constante no quadro 4.”

 

 
Luis Mauricio Mar�ns de Resende

Presidente do Conselho de Graduação e Educação Profissional

Documento assinado eletronicamente por LUIS MAURICIO MARTINS DE RESENDE, PRESIDENTE DO CONSELHO, em
09/10/2018, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0488057 e o código CRC E6F55B06.

 
Referência: Processo nº 23064.032958/2018-58 SEI nº 0488057

Boletim de Serviço Eletrônico em 09/10/2018 
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