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A contribuição a seguir foi construída através dos diálogos realizados no GT

“A concepção de educação do Setor Litoral e o PPP (FTP, ICH, PA)”

INTRODUÇÃO
O grupo de trabalho se reuniu nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2021, como

parte da metodologia proposta para o “Seminário 15 ANOS DE SETOR LITORAL
da UFPR: conquistas, desafios e possibilidades da educação emancipatória”.

Os encontros foram realizados com mediação coletiva e relatorias diferentes em

cada encontro. No primeiro encontro a metodologia utilizada foi a “tempestade de

ideias”, a partir das relações entre as vivências e percepções de cada participante

sobre a UFPR-Litoral e as questões problematizadoras destinadas ao grupo pela

organização do Seminário. Os outros dois encontros aconteceram a partir de

adensamentos das ideias do primeiro encontro, mas, ao contrário de buscar

responder às questões problematizadoras, buscou-se criar outras questões.

Entre os fenômenos elencados na proposta de problematização, provocada

pela coordenação do Seminário, encontram-se temas referentes ao conceito amplo

do que se entende por Universidade, além de questões suleadoras1 quanto aos

espaços pedagógicos que estruturam as ações da UFPR-Litoral. Tais questões são

colocadas em diálogo junto ao que se conceitua como “nó crítico” da instituição,

evento que se verifica no debate de fundo presente no documento base que nos foi

apresentado para início dos trabalhos deste grupo.

De início tratamos de ressignificar a relação sugerida entre a proposta da

construção pedagógica da UFPR-Litoral com o denunciado “nó crítico”. Para tanto,

buscamos escutar todos os sujeitos presentes no diálogo acerca de uma eventual

aproximação entre o nosso “modo de fazer”, junto aos problemas que a

institucionalização nos vem impondo ao longo do último período . Durante a maioria

das falas, com apenas uma divergência, não houve o anúncio de que o nó estaria

localizado na proposta pedagógica e na forma que a mesma se estrutura. Bem

como é possível inferir, como veremos adiante, que a própria dissolução do nó

1 Paulo Freire, no livro Pedagogia da Esperança (1991, p. 112), em diálogo com o físico Márcio D'Olme Campos,
anuncia o entendimento, como forte componente político, implícito na palavra e a necessária assunção de que
o Sul (hemisfério) tem como oferecer o rumo, o caminho, em contraposição à herança do norte colonizador e
monopolizador da produção de todo conhecimento entendido como válido



perpassa, na análise inicial realizada por este grupo, pelo aprofundamento e pela

atualização das propostas inovadoras2 que permeiam as ações que são

desenvolvidas por aqui, na emergente e urgente proposta UFPR-Litoral.

Neste aspecto, não percebemos unicamente uma relação direta e exclusiva

entre os problemas que enfrentamos atualmente, identificados nas relações entre

número de cursos de graduação e número de professores, com nossa forma de

atuação coletiva. Tão pouco as debilidades presentes nas atividades em execução

na UFPR-Litoral, associado à fragmentação/desconhecimento da oferta de

componentes curriculares por cursos de graduação (FTPs, ICHs, PAs, extensões e

pesquisas), que derivam da existência destes espaços pedagógicos. Cabe destacar

que esses componentes curriculares aparecem nomeados de diferentes formas, em

diferentes documentos como, por exemplo: “módulos” [PPP – UFPR-Litoral] e “eixo

pedagógico” [PPC – Licenciatura em Geografia]. Contudo, preferimos o termo

“espaço pedagógico”, por entendermos que eles não se fecham (ou não deveriam

se fechar) neles mesmos. Como constructo curricular a expressão “espaço”

associada ao caráter pedagógico possibilita que educandas e educandos

experienciem a construção dos conhecimentos de forma dinâmica e transformadora.

O uso da expressão “espaço pedagógico”, portanto, busca dar a dimensão de uma

construção formativa dentro de contextos que não se limitem a algo pontual e

estático.

Nosso entendimento é que a realidade é mais complexa do que está

anunciada/denunciada como “nó crítico”. A mesma se localiza tanto em nossas

debilidades (desafios administrativos, pedagógicos, autoformativos, de acolhimento,

de empatia, estrutural/material e ausência de uma intencionalidade coletiva

condizente com a proposta pedagógica vigente), quanto a fatores externos, como a

ausência de um debate de conjuntura ampla, profunda. Debate este que nos

apresente uma proposta de identidade coletiva sob a qual possamos nos organizar,

2 Cunha (2003, p. 150) ressalta que as inovações no campo acadêmico enfrentam toda dificuldade decorrente
da presença paradigmática dominante. Já, na gênese carregam o ônus da complexidade da iniciativa, pois
exigem uma subjetividade emergente que envolve ruptura epistemológica e societal. Para o autor, formas
alternativas de conhecimento geram práticas alternativas e vice-versa. As inovações se materializam pelo
reconhecimento de formas alternativas de saberes e experiências, nas quais imbricam objetividade e
subjetividade, senso comum e ciência, teoria e prática, cultura e natureza, anulando dicotomias e procurando
gerar novos conhecimentos mediante novas práticas. Essas inovações, entendidas como ruptura
paradigmática, exigem dos professores reconfiguração de saberes e favorecem o reconhecimento da
necessidade de trabalhar no sentido de transformar a “inquietude” em energia emancipatória.



ao mesmo tempo que aponte rumos de enfrentamento ao desmonte colocado em

cena pelo atual governo, sem esquecer que esta proposta deve estar sempre

voltada para a nossa realidade e nosso contexto. Identificamos, portanto, que há a

necessidade de efetivarmos uma política de resistência que faça frente aos ataques

educacionais, nos mais diversificados níveis, política esta que possibilite nos

fortalecermos e nos identificarmos.

Antes de tratarmos das debilidades citadas anteriormente, bem como das

possibilidades de propostas para superá-las, o grupo entende ser necessário um

breve relato histórico do que já foi construído, com o objetivo de explicitar o que vem

sendo desconstruído.

O CONTEXTO DA UFPR LITORAL: BREVE HISTÓRICO
No Planejamento Estratégico da gestão 2002/2006 a UFPR definiu entre os

seus objetivos: buscar a eficiência acadêmica; integrar a formação profissional e

humana na socialização do conhecimento, expandindo as ofertas de vagas no

Ensino Superior.

Este planejamento veio ao encontro de processo de desenvolvimento e

implementação de uma série de políticas públicas realizadas pelo MEC a partir de

2003 e que tinha a finalidade de dar cumprimento à Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional - LDB (Lei 9394/96) e atender aos objetivos e metas do Plano

Nacional de Educação (PNE).

Dentre os diversos subprogramas ligados a esse programa maior

destacamos aqueles relativos à expansão da educação superior pública, em

especial o Programa EXPANDIR (Programa de Expansão da Educação Superior

Pública SESu/MEC), que teve seu desenvolvimento no período de 2003 a 2006 e o

Programa REUNI (Programa de Apoio a Planos de Expansão e Reestruturação de

Universidades Federais) que teve sua implementação entre 2007 e 2012. Cabe

destacar que algumas ações do Programa EXPANDIR estenderam-se até 2010,

desse modo ações deste programa foram realizadas concomitantemente às ações

do REUNI.

A UFPR-Litoral, se insere nesse contexto como uma proposta alternativa

para as metodologias de aprendizagem no Ensino Superior, que se constitui com

propósitos nas ações educacionais que articulem um currículo que possa fomentar a

região na qual se instalou, propondo uma experiência curricular na perspectiva do

Paradigma Emancipatório.



Por meio de um salto temporal, entendemos importante destacar a

aprovação, em 2017, do novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) pelo

Conselho Universitário da UFPR, na medida em que marcou o final de um longo

processo de debates em torno das diretrizes que nos sulearam até o atual

momento. Naquele momento a UFPR declara e reafirma, por meio do seu PDI

2017-2021, sua busca em consolidar-se como um agente de desenvolvimento

comunitário através de ações educativas de qualidade social, cultural, profissional e

humana.

Quatro princípios suleiam a UFPR, segundo seu PDI 2017-2021, disponível

no site da PROPLAN/UFPR:

- Universidade pública, gratuita, de qualidade e comprometida
socialmente;

- Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;

- Liberdade na construção e autonomia na socialização do
conhecimento;

- Respeito a todas as instâncias da sociedade organizada.

Destes princípios, desdobram-se suas áreas estratégicas: indissociabilidade

das atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura, gestão institucional e

responsabilidade social.

Ainda, aprovado nas instâncias colegiadas, de forma indireta, a proposta

pedagógica da UFPR-Litoral aparece sustentada nos princípios do PDI 2017-2021,

item 2.1.4, a qual lista-se, como resgate desse registro de representatividade

coletiva institucional, alguns, tais como:

- A indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão no âmbito
Universitário;

- Ambiente pluralista, onde o debate público é instrumento da
convivência democrática;

- Lócus de construção do saber e da disseminação do conhecimento,
livre, democrático, ético e sustentável;

- Preservação e disseminação da cultura brasileira;

- O compromisso institucional com a comunidade;

- Fonte de incentivo à evolução da cultura institucional, para que siga
ao encontro dos anseios da sociedade e da comunidade acadêmica;



- Formadora de profissionais cidadãos, formadores de opinião e
pensamento crítico, inseridos nos propósitos comunitários e sociais;

- Catalisar o debate de políticas públicas inovadoras;

A UFPR-Litoral foi incorporada no atendimento ao PDI 2007-2011, de forma

especial, representando-o particularmente e de forma direta sob aspectos tais como:

- Inserção e expansão da UFPR nas regiões do estado, ampliando
relações e parcerias com a comunidade (PDI, 2011, p. 22 e 24 e
outras);

- Responsabilidade social das IES (PDI, 2011, p. 25);

- Práticas pedagógicas inovadoras (PDI, 2011, p. 64).

A UFPR-Litoral, nesse contexto, é citada como exemplo e resultado de

políticas educacionais inovadoras e de responsabilidade social, justificando-se

dessa forma pelos aspectos:

- Participação integrada de instâncias governamentais nas esferas
federal, estadual e municipal;

- Reconhecimento da necessidade de ações na região do litoral do
Paraná, viabilizando o desenvolvimento sustentável;

- Respeito à diversidade das pessoas e dos processos educacionais;

- Integração dos níveis de escolarização na educação pública.

No item do PDI 2007-2011 (3.1.5 Práticas pedagógicas inovadoras)

dedicado à organização acadêmica, a UFPR-Litoral é apresentada como uma

conquista do povo paranaense, caracterizada pela missão de integrar regiões,

saberes, forças da comunidade universitária e do conjunto da sociedade, ampliando

o espaço público de formação na região.

A implantação da UFPR Litoral é uma das grandes conquistas da

comunidade acadêmica e do povo paranaense nos últimos 15 anos. Tal iniciativa

sempre congregou parcerias governamentais das esferas federal, estadual e

municipal, e tem como objetivo principal promover o desenvolvimento sustentável do

litoral paranaense, com extensão para a região do Vale do Ribeira. Regiões essas

que, ao mesmo tempo em que abrigam um significativo patrimônio natural,

histórico-cultural e de grande potencial econômico, também apresentam indicadores

sociais alarmantes.

O Projeto Político Pedagógico – PPP da UFPR-Litoral (UFPR, 2008)

baseia-se na perspectiva interdisciplinar da construção do conhecimento, sem



negligenciar a formação humana de seus estudantes. Nessa perspectiva, tem por

objetivo construir o processo de aprendizagem associado à realidade local, isto é,

aos sete municípios que formam a região litorânea do Paraná: Matinhos, Guaratuba,

Paranaguá, Morretes, Antonina, Pontal do Paraná e Guaraqueçaba, com extensão

aos municípios do Vale do Ribeira.

Nessa articulação, a UFPR-Litoral, como processo, representa na

perspectiva que adere uma possibilidade de melhoramento da qualidade de vida

nessas regiões. Desse modo, a realidade local é elemento que se coloca e se

antecipa à multiplicidade e à singularidade numa perspectiva emancipatória,

mediada pelo contexto sociocultural local. Esse processo instala uma formação cujo

horizonte tangencia o inominável, pois a realidade mutante passa a ser parte dessa

condição de formar.

Nesse sentido, buscam-se as possibilidades de estar em contínuo exercício

na construção de um currículo alternativo e inovador, que alicerçados em bases

epistemológicas, desejam a ruptura paradigmática com as tradicionais formas de

organização curricular e ação docente no ensino superior.

Para dar conta dos inúmeros movimentos que se apresentam como

processo que se instala e indica na sua gênese algo novo, o PPP da UFPR-Litoral

buscou redimensionar como fundamentação teórica alguns conceitos que hoje

inspiram uma educação curricular emancipatória para o Ensino Superior. Pois, o

exercício da prática emancipatória de cunho social e político, por meio da educação,

significa entender, como ressalta Freire & Shor (1986), que a educação não é a

alavanca transformadora porque deveria ser, é enquanto sendo, se constitui como

tal. Essa condição acentua a necessidade do educador trabalhar na perspectiva de

sua emancipação e do meio em que vive.

Essa visão, formação profissional e cidadã, deve ser estendida na ação da

extensão a todos os envolvidos, promovendo a formação humana. Dessa maneira,

emerge uma alternativa de compreensão do que é “sala de aula”, que não mais se

limita ao espaço físico tradicional de ensino e de aprendizagem, promovido pela

universidade, mas contempla todos os espaços, compreendidos, dentro e fora das

instituições de ensino, em que se apreende e se (re)constrói o processo histórico

social em suas múltiplas determinações vivenciados pelos sujeitos na sua realidade.

Portanto, esta síntese pretende ser muito mais do que uma formalidade

instituída nesse processo gestor. Para além se coloca como uma provocação



reflexiva sobre a Educação superior, sobre o ensino, a pesquisa e a extensão, a

geração/criação e a socialização dos conhecimentos, sobre os estudantes e os

professores, sobre suas práticas pedagógicas que se realizam nesta universidade,

bem como nos demais espaços em que elas ocorrem.

Essas múltiplas implicações ponderam que os atores envolvidos com esses

processos de formação e com esse desenho curricular possam causar ruptura à

clássica constituição disciplinar, sublinhando em um desenho inovador as

singularidades ao assumir uma pluralidade de enfoques nas ações.

Nessa perspectiva, o coletivo consolida a proposta do Projeto Pedagógico

da UFPR Litoral (PPP, 2008) atuando sobre os três espaços pedagógicos que

constituem currículo inovador para o ensino superior, que são:

I) Projetos de Aprendizagem (PA) - Compõe 20% do currículo, espaço
individual de cada estudante, o qual desenvolve um projeto de
intervenção na realidade, de acordo com suas intencionalidades,
mediado por um professor, que estimula a Formação Cidadã.

II) Fundamentos Teóricos Práticos (FTP) – Compõe 60% do currículo,
sendo espaço coletivo que integra estudantes do curso, em
consonância com as diferentes etapas da proposta curricular, que via
metodologias no Paradigma Emancipatório, buscam nos processos
constituir a formação da identidade do professor educador sob
diferentes perspectivas em diálogo com a realidade local. A inclinação
nesse espaço é pela Formação Profissional.

III) Interações Culturais e Humanísticas (ICHs) – Esse espaço gesta
20% do currículo e se constitui de coletivos que integram estudantes
de diferentes cursos e anos e participantes da comunidade. Busca
possibilitar a articulação dos diversos saberes que constituem os
diversos sujeitos através de um olhar ampliado para os desafios e
potencialidades questões sociais, culturais e humanísticas
contemporâneas. O foco principal é a Formação Humana.

E, na consolidação desse olhar, para atingir a eficiência anunciada na

proposta pedagógica, a probidade e a racionalização na gestão de recursos

materiais e humanos é fundamental. Também, a integração da gestão administrativa

com os procedimentos pedagógicos deverá sempre favorecer a efetivação da

proposta, buscando sempre adequar a gestão administrativa ao atendimento do

processo educacional e não o contrário.

A concepção do processo educativo fundado na realidade social provoca a

organização de um currículo flexível, de forma articulada e com múltiplas relações.



Rompe com a concepção disciplinar e fragmentada para trabalhar com espaços de

formação que articulem os três espaços pedagógicos, PA, ICH e FTP.

Assim, a UFPR Litoral atua como agente fomentador de leitura crítica da

realidade e através dela tenta construir conhecimentos que viabilizem a intervenção

nessa realidade e possibilitem a construção de novos saberes, valorizando a

pluralidade de ideias e concepções do conhecimento.

DESAFIOS ATUAIS
Após este breve relato histórico, para que não seja esquecido o que já foi

construído, mas também com o objetivo de explicitar o que vem sendo

desconstruído, retomamos as debilidades citadas na introdução deste texto,

entendendo-as como desafios a serem enfrentados para, ao final, apontarmos

possibilidades de propostas para superá-los.

Neste sentido, o grupo entende que a mudança

organizacional/administrativa ocorrida com a criação e implementação de um novo

regimento, foi responsável por uma ruptura no modo de gestão que, desde então,

vem implicando em mudanças (ou “amarras pedagógicas” como disse a professora

Mabel na abertura do Seminário) nos modos de ser e fazer da UFPR-Litoral, modos

esses que possuíam (e ainda possuem, mesmo de forma germinal e em menor

escala) uma identificação com o seu PPP. Ou seja, não se trata de uma ruptura

abrupta, mas de um processo gradual e silencioso (muitas vezes nem tanto) de

implementar outros modos de ser e fazer que são inconciliáveis com o PPP.

Dentre as mudanças, o grupo apontou algumas, a saber:

- Foi resgatado o papel dos articuladores junto aos municípios do litoral. A

desconstrução do papel dos articuladores, que se constituíam como o mais forte elo

entre a UFPR-Litoral e os gestores e comunidades dos municípios do litoral e do

Vale do Ribeira Paranaense. O Articulador era responsável por agilizar o trânsito de

demandas e possibilidades de ação conjunta entre as instituições envolvidas. Essa

articulação também funcionava como elemento facilitador do reconhecimento das

dimensões estruturais e culturais do litoral paranaense. Entendemos que um dos

impactos imediatos dessa desconstrução é responsável, em partes, pela baixa

procura por nossos cursos. A esta, somam-se outras que foram a extinção da feira

de profissões na UFPR-Litoral,e a desaceleração das ações de comunicação direta

às escolas sobre a abertura e realização do vestibular. Os últimos eventos dessa



natureza foram notadamente mais tímidos do que eram no passado não tão

distante.

- A ausência de cursos de formação continuada para a comunidade da

UFPR-Litoral. O grupo entende que a oferta desses cursos não deve depender da

demanda pelos mesmos (e nosso entendimento é de que esta demanda existe),

mas é responsabilidade da gestão não apenas oportunizar, como estimular a

participação. Isso faz parte, em nossa compreensão, da mencionada

intencionalidade de nossas ações pedagógicas, que deve ser construída em

diálogo, mas que também precisa ter uma referência suleadora. Na formação

continuada da comunidade da UFPR-Litoral entendemos de forma integrada os

docentes e técnicos administrativos, integração esta fundamental se desejamos

uma caminhada interativa, com ações setoriais voltadas ao desenvolvimento local

em todos os níveis educacionais. Estas formações devem privilegiar questões sobre

as quais se deve atuar, sem, no entanto, desconsiderar a complexidade e a

diversidade da realidade social. Buscar no coletivo de ações, suficientes para a

transformação da realidade sobre os quais se incide, efetivar a superação dos

desafios histórico-sócio-culturais que se apresentam.

- A extinção de espaços de diálogos e reflexão pedagógica, como se

constituíam os espaços do GICH, do GEPA e do próprio Conselho Setorial -

chamado de “conselhão” - que passou a exercer apenas um papel burocrático de

formalização de processos. Perceba-se que tais espaços eram também espaços de

formação comunitária, posto que boa parte de nossos debates eram parte do

primeiro contato de muitos professores, técnicos, estudantes e comunidade de

entorno, com os fundamentos da práxis que apresentamos via PPP. Essa

concepção político-pedagógica da UFPR-Litoral, buscando pela qualidade de

aprendizagem, compreende que há uma relação direta entre suas intenções e o

modo como se organiza para realizá-las. Assim a forma de gestão institucional deve

visar à efetivação de uma educação verdadeiramente democrática. Dessa forma, o

espaço para deliberações regimentais, planejamento político pedagógicos da

UFPR-Litoral e diálogos entre a comunidade acadêmica, também foram pautas

desse coletivo, o qual sugeriu o resgate do “conselhão”, ou seja, da participação

aberta de docentes, técnicos, discentes e comunidade, não em substituição ao

Conselho Setorial da UFPR-Litoral, mas como espaço alternativo de consolidação

da proposta, autoformativa e, principalmente, espaço de diálogo. Esses “espaço



coletivos de diálogo”, que também poderiam ser e são de gestão, deverão ser

responsáveis por fomentar a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o

pensamento, a arte, a cultura e o saber como é diretamente expresso no PPP

(UFPR, 2008), no seguinte entendimento:

A proposição do Projeto Político-Pedagógico do Setor Litoral da UFPR quer
superar os pressupostos da modernidade e lançar-se na construção de um
projeto inovador e emancipatório. Para tal, toma como princípio a reflexão
acerca da realidade concreta do lugar, como fonte primeira, para, em
diálogo com o conhecimento sistematizado, tecer a organização curricular e
o desenvolvimento de projetos que devem partir dos estudantes e envolver
os professores e a comunidade (p. 6).

- O grupo entende que as duas mudanças anteriores impactam

profundamente nos modos de ser e fazer da UFPR-Litoral que vinham sendo

praticados antes da ruptura de gestão, na medida em que PPP que não é dialogado,

refletido, é PPP não praticado. E PPP não praticado, acarreta a desconstrução dos

modos de ser e fazer de espaços pedagógicos como as ICH e os PA’s. Isto também

se percebe na ausência de referências ao PPP em vários processos seletivos para

professor substituto e também em concursos. Consequentemente, isso tudo

acarreta a dificuldade de construção de uma intencionalidade coletiva/freireana de

nossas ações.

- Outro impacto da ruptura de gestão foi o desgaste das relações

interpessoais que, de forma inconcebível, acarretou a extinção de espaços de

acolhimento, empatia e convivência. Novamente, GICH, GEPA, Conselho Setorial,

entre outros, por se constituírem em espaços de diálogos e reflexão pedagógica de

perspectiva freireana, também se constituíam em espaços de acolhimento. Hoje a

comunidade UFPR-Litoral pouco se (re)conhece, para além de pequenos núcleos

profissionais. O grupo destaca, também, a forma como questões ainda germinais na

UFPR-Litoral foram enquadradas burocraticamente devido às questões

político-administrativas. Outro impacto deste processo é a falta de articulação

política frente ao permanente desmonte que a universidade pública vem sofrendo há

muito, mas em especial promovido pelo atual governo. No aspecto da abstenção da

responsabilidade por uma convivência sadia entre a comunidade acadêmica, há de

se lembrar que não temos espaços coletivos no setor, além dos espaços de

trabalho. Não temos uma cantina, o R.U. é relativamente distante, e nossas



confraternizações são cada vez mais nucleadas em grupos de interesse comum,

prejudicando a troca e a humanização plena de nossas relações.

- A pouca interação entre as câmaras dos cursos. O grupo entende que esta

mudança contribuiu significativamente para o chamado nó crítico, na medida em

que os cursos se fecharam em si mesmos, além de prejudicar ou impossibilitar (por

vezes) um dos componentes pedagógicos fundamentais da UFPR-Litoral que é a

interdisciplinaridade3. Aliado a isso, destaca-se a pouca interação do qualificado

quadro técnico-administrativos, que também se constituem como educadores, nos

espaços pedagógicos.

Essas foram algumas das mudanças ocasionadas pela ruptura de gestão e

que foram elencadas pelo grupo. Ou seja, reforçamos que o chamado “nó crítico”

não tem sua origem nas formas de ser e fazer da UFPR-Litoral. Muito ao contrário,

entendemos que são essas formas de ser e fazer é que podem contribuir para

solucionar o chamado nó crítico.

POSSIBILIDADES DE SUPERAÇÃO
Nesse sentido, o grupo indicou um conjunto de propostas que tem como

objetivo buscar sanar os impactos causados pelas mudanças ocasionadas a partir

da ruptura de gestão. São elas:

- A criação de uma comissão de atualização do PPP que busque fortalecer

ainda mais seu caráter inovador, ou seja, sem abrir mão do que já foi conquistado

nesse sentido;

- A criação de uma comissão de proposição de espaços de formação

pedagógica e de acolhimento;

- A retomada, de forma institucionalizada, da articulação com os municípios

a partir do papel do articulador;

- A institucionalização e regulamentação do Estágio de Vivência como um

espaço/eixo pedagógico, universal e transversal.

- A reinclusão dos espaços pedagógicos do PPP nos conteúdos

programáticos de testes seletivos e concursos.

3 Aqui cabe destacar que, apesar de um avanço à disciplinaridade, a perspectiva interdisciplinar
ainda mantém as disciplinas como problematizadoras do processo de ensino e aprendizagem.
Nesse sentido e pensando no fortalecimento e ampliação do caráter inovador do PPP da
UFPR-Litoral, cabe pensar em avançar para a substituição das disciplinas por práticas culturais
como problematizadoras do processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, avançar para o que o
professor Antônio Miguel chama de construção de um currículo que seja uma experiência de
problematização indisciplinar de práticas culturais etnocomunitárias (MIGUEL, 2008).



- O resgate do chamado “conselhão”, como já dito anteriormente, ou seja,

da participação aberta de docentes, técnicos, discentes e comunidade, não em

substituição ao Conselho Setorial da UFPR-Litoral, mas como espaço alternativo de

consolidação da proposta, autoformativa e, principalmente, espaço de diálogo, mas

também de gestão.

- A criação de uma política de integração entre servidores docentes e

servidores técnico-administrativos em especial nos espaços pedagógicos, ICH, FTP

e PA.

Entendemos que, dessa forma, podemos desatar nós... não os que o

documento base deste seminário identifica, mas os nós que combatem a criação

com os dados do imediatismo produtivista. O nó - relação entre docentes e cursos -

é parte de uma totalidade que envolve políticas públicas na esfera federal, decisões

internas tanto administrativas como de escolhas locais.
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