
ATA  DA  4ª  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  PLANEJAMENTO, 
ADMINISTRAÇÃO  E  FINANÇAS  –  CAD,  DA  UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DO 
PARANÁ – UNESPAR.  Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro de 2014, às 17h00 
(dezessete)  horas,  reuniram-se  os  membros  do  Conselho  de  Planejamento, 
Administração e Finanças - CAD, na Sala Paraná do Hotel Nacional Inn, conforme lista 
de presenças em anexo, para deliberar sobre a seguinte pauta, prevista na convocação 
de  04  de  dezembro  de  2014: Item  1. Posse  do  Representante  dos  Agentes 
Universitários. Item 2. Aprovação da Ata da 3ª Reunião do CAD. Item  3. Deliberação 
sobre a Proposta Orçamentária de 2015.  Item 4. Deliberação sobre o Planejamento 
2015  dos  campi.  Item 5. Deliberação  das  solicitações  de  requisitos  mínimos  para 
concurso para docentes. Item 6. Deliberação sobre vagas de concurso para docentes. 
Item 7. Aprovação de Convênios com a Fundação Araucária. Lida a pauta, o presidente 
do conselho colocou-a em discussão. O Pró-reitor Sydnei Kempa solicitou a retirada de 
pauta da planilha de complemento do item 6. Em votação, a pauta foi APROVADA por 
UNANIMIDADE. Em seguida, o presidente do conselho deu posse ao representante 
dos  agentes   universitários,  Aguinaldo  Timóteo  Cavalheiro  de  Almeida,  eleito  para 
ocupar  a vaga remanescente da primeira eleição.  Item 2 – Aprovação da ata:  Em 
discussão  sobre  aprovação  da  ata  da  sessão  anterior,  a  Conselheira  Maria  José 
Justino pede correção no disposto na linha 85 sobre os cursos de Português, Inglês e 
Espanhol para docentes e agentes. A Conselheira Stela Maris da Silva solicitou que o 
disposto na linha 48 da ata seja reescrito, pois atualmente há a impressão de que a 
frase “O pedido foi  colocado em votação”  refere-se à sua manifestação na sessão 
anterior, enquanto na verdade refere-se ao pedido feito pelo diretor Valderlei Garcias 
Sanches, que consta nas linhas 39 até  48. Em votação, a ata foi  APROVADA por 
maioria, com 4 (quatro) abstenções dos conselheiros ausentes na última sessão do 
CAD.   Item  3 –  Proposta  orçamentária  da  reitoria:  a  pró-reitora  Mônica  Herek 
apresentou as modificações feitas na planilha, conforme deliberado na sessão anterior.  
A proposta  do  reitor  sobre  a  possibilidade  de  remanejamento  do  valor  referente  a 
“investimentos” para o custeio de Ensino, Pesquisa e Extensão (auxilio financeiro a 
estudantes e pesquisadores) foi acatada como consenso entre os conselheiros, sendo 
APROVADA por UNANIMIDADE. Em seguida, a pró-reitora fez a leitura do orçamento 
de  custeio  consolidado  de  cada  campus. Item 4: Planejamento  dos  campi.  Foram 
apresentadas  as  planilhas  com  o  Planejamento  2015  de  cada  campus,  sendo 
APROVADA por  UNANIMIDADE.  Item 5.  Deliberação das solicitações de requisitos 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34



mínimos para  concurso para  docentes.  O pró-reitor  Sydnei  Kempa fez  a leitura da 
planilha com os requisitos mínimos e solicitou a correção do termo “Doutorado” do item 
4  (requisito  para  concurso),  referente  ao  processo  12.005.851-7,  do  curso  de 
Contabilidade  do  campus  de  Apucarana.  O  termo  correto  é  “Mestrado”.  Após 
deliberação  do  conselho  ficou  decidido  que  a  aprovação  do  quadro  de  vagas  do 
campus  de  Apucarana,  do  Centro  de  Ciências  Sociais  Aplicadas,  curso  de 
Contabilidade e do Centro de Ciências Humanas e da Educação, curso de Pedagogia,  
ficará condicionado à confirmação das informações pelo campus de Apucarana. Em 
votação, os itens 1 a 8 do quadro de vagas,  excetuada a vaga do item 9 (Campo 
Mourão),  foi  APROVADA por  UNANIMIDADE.  Item  7  –  Convênios  da  Fundação 
Araucária, votados em bloco, foram todos APROVADOS por UNANIMIDADE. O Termo 
de Convênio com a Fecomércio será avaliado para deliberação na próxima sessão do 
CAD.   Nada mais a ser discutido, o Presidente do Conselho  encerrou a sessão às 
19:30 (dezenove horas e trinta minutos) e,  não havendo mais nada a registrar,  eu,  
Luciane Jost Lemos do Prado, Secretária Geral da Reitoria, lavro a seguinte ata que vai 
assinada por  mim, pelo  Presidente  do Conselho de Planejamento,  Administração e 
Finanças, professor Antonio Carlos Aleixo, e segue acompanhada da lista de presença 
dos conselheiros.
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