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Quem decide a Reforma
Curricular

Com grande
parte das reuniões
departamentais iá
realizadas, falta pouco
para que o proieto do
novo currículo esteio
pronto.

O MAIO trouxe
todas as informações
de como funciona o
processo da reforma,
de quem bate o
martelo e de como
andam as demandas
estudantis

Esfudantes 15%

Fundonários15%

As engrenagens da
Reforma Curricular

Entenda toda a tramitação, da
formulação do projeto à aprovação,
para a implementação do novo
currículo
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Quem bate o
martelo?

Quem realmente tem o poder de
decidir sobre a reforma? Os
técnicos e os estudantes são

subrepresentados na UFPR
pág.02

Aprovada a estrutura
básica do novo
currículo
Flexibilização, terceira área e
disciplinas tópicas já foram
aprovadas
pág. 03

A batalha pela divisão
das turmas

Veja os relatos das reuniões
departamentais e de como se
posicionaram os professores com
relação à divisão
pág.03

Assembléia GeroU
Na quinta-feira, dia 02/04, às
18h30, haverá Assembléia Geral de
Estudantes para discutir e
encaminhar as propostas estudantis
para o currículo. Também se
decidirá como defendê-Ias
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Confira as datas das

_ próximas discussões
06/04 - 18h30 - Sistema de

avaliações
14/04 - 9hOO - Grade horária,
ementas e inclusão de disciplinas
26/04 -18h30 - Continuação



As engrenagens da Reforma curricular
o proieto de Reforma Curricular deverá ser debatido nos departamentos,

que levarão sua posição ao Conselho Setorial, o qual encaminhará a
redação final ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR

Logo após ser eleita, a atual Direção retomou o
projeto de Reformar o currículo, ante a
necessidade urgente de adequar-se às exigências

do MEC (Resoluções 09/04 e 02/07). Já é a terceira
tentativa desde 2005.

Instituiu-se a Comissão para a Reforma
Curricular. Composta em sua maioria por professores,
conta com a participação de apenas dois estudantes. É
presidida pelo Professor Antonio P. Gediel e até agora
realizou duas reuniões, que elaboraram as premissas do
projeto de Reforma, encaminhado para ser debatido e
deliberado em cada um dos quatro Departamentos e
entre os estudantes.

O Conselho Setorial, que inclui um
representante de cada Departamento, reuniu-se em 17
de Fevereiro para aprovar as premissas e ordenar as
pautas de suas próximas reuniões. Após algumas
modificações feitas na reuniãodo dia 19 de Março, o
Setorial estabeleceu o seguinte calendário: (19/03) -
Projeto didático-pedagógico; flexibilizaçãtTcurricular;
terceira área de habilitação; (09/04) - Pesquisa;
extensão; Núcleo de Prática Jurídica; Atividades
complementares e divisão de turmas; (23/04) - Grade
horária; (14/05) -Discussão final e aprovação.

Assim, a respeito de cada ponto do calendário,
cada Departamento planejaria suas reuniões
antecipadamente, a fim propor sugestões e tomar uma
posição a ser levada ao Conselho Setorial, que
encaminhará a redação final do novo currículo ao
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da
Universidade, onde será aprovado definitivamente. Veja
a hierarquia das decisões no gráfico abaixo.

Até agora já foram realizadas onze reuniões
departamentais (quatro de Penal e Processo Penal; três
de Civil e Processo Civil; duas de Público; duas de
Privado), duas reuniões do Conselho Setorial e duas da
Comissão para aReforma Curricular.

Nesse ritmo, pretende-se que até junho o Projeto
de Reforma Curricular seja aprovado em instância final
(CEPE), juntamente a um currículo de transição, um
ajuste necessário válido a partir de 2010 até a
implantação integral do novo currículo.
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Pesquisa e Extensão

í
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Quem bate o martelo
Na pleito para a Direção, o voto de um professor equivaleu ao de 65

estudantes. Agora, é a mesma história...

Q
uando a "linha dura" dos militares ascendeu ao

poder, foi necessário conter as mobilizações
estudantis que pipocavam em todo o país. A

Universidade estava na mira de uma "Reforma". Quinze
dias antes doAI-5 a Lei 5.540 instituía o peso de 70% para
professores em todas as instâncias de decisão nas
universidades federais.

Em 1995, a lei 9192 piorou a situação. Toda
decisão, em órgãos colegiados ou eleições universitárias,

Composição dos órgãos deliberativos da UFPR

Técnicos 15%

Estudantes 15% 6]
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seria composta pela relação de 70% de docentes, 15% de
discentes e 15% de técnicos administrativos. O pleito
que elegeu o atual Diretor, por exemplo, garantiu que o
voto de cada professor equivalesse ao de sessenta e
cinco estudantes*. Com a Reforma curricular, não será
muito diferente: professores têm quatro vezes mais
poder de decisão que os estudantes.

Sem essa disparidade, nós estudantes teríamos
mais chances de conquistar a divisão de turmas, pois
existe estrutura física e humana para tal. Mas a
implantação de turmas menores, mais confortáveis e
pedagogicamente superiores, a princípio, depende da
vontade dos professores. Afinal para nós a "linha" ainda
continua "dura" - ao menos até conquistarmos a
paridade.

*Confira em http://maio-2008.blogspot.com/artigo com a história da luta pela democracia nas universidades públicas.



Aprovada a estrutura básica do novo currículo
Em diversas reuniões departamentais e do Conselho Setorial, iá foi

aprovada a estruturabásicado novocurrículo- terceiraárea de habilitação,
flexibilização curricular e novas optativas

Após dez reuniões departamentais) o prorrogou o registro do voto do Departamento de
projeto político pedagógico e a estrutura Penal para a reunião de 09 de abriLNão serão possíveis
básica do novo currículo foram votados grandes alterações. Entretanto) apesar de haverem se

e aprovados pelos professores reunidos no Conselho retirado da reunião) os que permaneceram disseram ter
Setorial)em 19de março. incluído as críticas do representante do Departamento)

Dos quatro departamentos representados) Professor Juarez Cirino)principalmente no que se refere
apenas o Departamento de Direito Penal e Processual ao projeto político pedagógico.
Penal não votou. O representante do Departamento
retirou-se da reunião requerendo que nada fosse votado
até que seu Departamento votasse internamente a
estrutura básica)pois apesar do longo debate interno) as
três reuniões que fizeram anteriormente não deliberam
a respeito. Em sua última reunião no dia 24 de março)
após a do Setorial)decidiram por instalar uma comissão
interna que pretende elaborar propostas alternativas e
modificativas do projeto de Reforma apresentado pela
Comissão instaurada pelo Diretor.

O voto definitivo será definido na reunião do dia

08 de abril. E então será levado à reunião do Setorial)que

Criaa terceiraáreade Aumenta a carga O estudante deverá
habiliação, em Direitos horária de Optativ2S.que cursar ao menos seis
Humanos c Teori2 do serio Iccionadas em optauvas em sua área de:
Direito. Mantém as duas turmas de: no máximo habilitação c fazer
ireas de habilitaçãoatuais: quarentaalunos. Serio 12 algumasoptati\'u de wna
Direito do Estado c: optativas ao longo dos outra área, ou até mesmo
Direiro das Relaçõcs últimos três anos do disciplinas derivas (em
Sociais. curso. Serão duas DUno curso). Serão

optativas cursadas a cada oCcnadas também as
semestre. disciplinas tópicas,

optativas cujas ementas
serio definidas pelo
professor que: as ministra.

A batalha de parta mental pela divisão das
turmas

Na contramão, Departamento de Penal é o único a acatar proposta dos
estudantes. Segue abaixo, relato feito pelos estudantes do CRD sobre cada

uma das reuniões
Departamento de Direito Civil e Processual Civil
(09/03)

O Departamento marcou uma reunião
específica para debater a divisão de
turmas) no dia 09 de março. O debate

concentrou-se na viabilidade da divisão das turmas nas

disciplinas obrigatórias do 10 ao 50 ano.

Os professores se opuseram à divisão porque ela
supostamente inviabilizaria o projeto de Reforma. Seria
incompatível com o aumento da carga horária de
optativas que serão ofertadas em turmas menores.

Entretanto) conforme estudo apresentado pelos
estudantes) não seria a falta de estrutura física (salas de
aula) ou de recursos humanos problema para tal divisão.
Há salas e professores suficientes) mesmo com o
aumento da oferta de optativas previsto pelo projeto.

Ainda assim) os professores foram contrários à.
divisão de turmas.

Departamento de Direito Público (17/03)

Na linha do estudo apresentado pelos
representantes) os professores reconheceram a
disponibilidade de estrutura física e de recursos
humanos para dividir as turmas.

Entretanto) opuseram-se à divisão de turmas
pois) nesse momento) poderia inviabilizar a implantação
do novo currículo já que) apesar de existirem condições



materiais, temem que haja rejeição por parte de
professores não comprometidos com a efetivação das
mudanças, tendo em vista que aumentaria a carga
horária a ser cumprida por todos.

Departamento de Direito Privado (17i03)

Reconheceram a viabilidade da divisão de

turmas, não fosse a dificuldade de garantir o
cumprimento da carga horária de que os professores
dispõem.

Departamento de Direito Penal e Processual Penal
(18/03)

o ponto divisão de turmas não seria discutido.
Entretanto, a pedido dos estudantes, prorrogaram-no
para uma próxima reunião. Concordaram, junto aos
estudantes, em requerer o adiamento deste ponto de
pauta no Conselho Setorial.

Conselho Setorial (19/03)

o Setorial, a pedido dos estudantes, adiou a
votação que decidirápeladivisãoou não das turmas nas

€5t~ jorna~ foi tota~m~nt~ auto-

finaneiado p~~o5 ~5tudant~5!

,

disciplinas obrigatórias para o dia 09 de abril.

Departamento de Direito Penal e Processual Penal
(24/03)

o ponto divisão de turmas seria então apreciado
pela última vez em um Departamento antes de ser
votado definitivamente na próxima reunião do
Conselho Setorial.

Os professores mostraram-se simpáticos' à
proposta dos estudantes, tendo em vista a existência de
condições materiais que possibilitariam a divisão.
Apesar ter sido destacado novamente o argumento de
que a divisão de turmas inviabilizaria a Reforma, isso
não convenceu a maioria dos membros do

Departamento. Aprovou-se a divisão de turmas para
todas as disciplinas obrigatórias.

Próxima reunião do Conselho Setorial (09/04) vai
bater o martelo!

Marcada para 09 de abril, quinta-feira, às 10hOO,
a próxima reunião do Conselho Setorial vai decidir
definitivamente havera ou não a divisão das turmas em

disciplinas obrigatórias, do 10ao 50ano.

Assembléia Geral!
Nessa quinta-feira, 18h30, a A.G.
aprovará as propostas estudantis

para o novo currículo; como a
divisão das turmas, e definirá como

defendê-Ias perante a Direção

Apesar de os estudantes terem somente
15% de peso no Conselho Setorial e_nos
Departamentos isso não significa que

não somos capazes de interferir no processo da
Reforma.

Afinal, quem não se lembra da Portaria 08/08?
Aquela que liberava professores de dar aulas na
graduação para escrever livros? Pois é... Apesar de tudo,
a mobilização estudantil no ano passado derrubou a
portaria e garantiu mais um ponto para a qualidade de
ensino na universidade.

Hoje não é muito diferente, pois é difícil
acreditar que um novo currículo realmente faça
diferença se tivermos turmas enormes e superlotadas.

Por isso, os estudantes realizarão uma
Assembléia Geral na próxima quinta-feira, dia 02/04, às
19hOO,no boulevard, com o objetivo de encaminhar as
propostas estudantis para a reforma curricular e
pensarmos as maneiras de implementá-Ias. É a nossa
oportunidade de conquistar a divisão das turmas, dando
um verdadeiro salto qualitativo no nosso curso!


