
ATA  DA  4ª  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  PLANEJAMENTO, 
ADMINISTRAÇÃO  E  FINANÇAS  –  CAD,  DA  UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DO 
PARANÁ – UNESPAR. Aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de 2015, às 10h00 
(dez horas), reuniram-se os membros do Conselho de Planejamento, Administração e 
Finanças - CAD, na Sala dos Professores do Campus de Paranaguá, conforme lista de 
presenças em anexo, para deliberar sobre a seguinte pauta, prevista na convocação de 
14 (quatorze) de outubro de 2015: Item 1: Aprovação da ata da 3ª Sessão do CAD de 
2015. Item  2:  Comunicados.  Item  3: Deliberação/aprovação  da  Minuta  de 
Regulamento de Pagamento de GEEBE.  Item 4: Homologação de convênios junto à 
Fundação  Araucária.  Item  5: Deliberação/aprovação  de  Proposta  de  alteração 
orçamentária para cobertura de despesas com PASEP. Item 6: Deliberação/aprovação 
de Proposta de alteração orçamentária da Reitoria. Item 7: Deliberação/aprovação do 
Plano  de  investimentos  da  Reitoria  para  o  exercício  de  2015.  Item  8: 
Deliberação/aprovação  de  Proposta  de  alteração  orçamentária  para  cobertura  de 
despesas com Estagiários.  Item 9: Deliberação sobre execução do que estabelece o 
decreto 029/2015 que estabelece a reavaliação e a renegociação dos contratos em 
vigor e licitações em curso. Item 10: Deliberação/aprovação de Proposta de alteração 
orçamentária para  cobertura de despesas com contratos. Item 11: Deliberação sobre 
utilização  do  SIGES  (protocolo  e  certificação  online).  Item  12: Homologação  da 
Resolução 004/2015 – Reitoria/Unespar, que estabelece o valor da taxa do vestibular. 
Item 13: Deliberação/aprovação dos valores para pagamento de pessoal do Vestibular 
2016. Lida a pauta, o presidente do conselho colocou-a em discussão.  Em votação, a 
pauta foi APROVADA por UNANIMIDADE. O conselheiro Rogério Ribeiro sugeriu que 
os itens 5, 8 e 10, bem como os itens 6 e 7, fossem votados em bloco, o que foi 
acatado pelo conselho. O presidente do conselho passou à leitura das justificativas de 
falta do conselheiro Narciso Rastelli, diretor do campus de Apucarana e da conselheira 
Pierângela Nota Simões, diretora do  campus de Curitiba II – FAP, representada pelo 
vice-diretor  Marcelo  Bourscheid.  A professora  do  campus de  Apucarana,  Lindinalva 
Santana, permaneceu na reunião convidada pelo presidente do conselho, que neste 
momento  relembrou aos conselheiros sobre a ausência justificada do vice-reitor que se 
encontra  em  acompanhamento  médico  para  tratamento  de  saúde  da  esposa.  Em 
seguida, o presidente passou à discussão do Item 1 da pauta, “Aprovação da Ata da 3ª 
Sessão  do  CAD  de  2015”  que,  sem  questionamentos,  foi  APROVADA  por 
UNANIMIDADE.   Quanto  ao  Expediente,  foi  dada   abertura  da  palavra  aos 
conselheiros.  O  Conselheiro  Flávio  Brandão  falou  sobre  a  criação  das  Comissões 
Próprias  de  Avaliação  locais,  nos  campi.  A Chefe  de Gabinete,  professora  Edinéia 
Chilante,  comunicou sobre a audiência  da  Unespar  com a Comissão de Ciência e 
Tecnologia, com o deputado Tercílio Turini  no dia 18 de novembro, às 09:00 (nove)  
horas, no auditório do  campus de Curitiba II.  O conselheiro Sydnei Kempa informou 
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que houve acordo em relação ao pagamento do reajuste de 7,14% aos contratados em 
regime especial, após intervenção da reitoria e do secretário João Carlos Gomes. A 
conselheira Danyelle Stringari informou sobre o acordo de cooperação realizado entre 
o CEPED e a ONU, que visa à promoção e ampliação de cursos de capacitação de 
gestores municipais em ações de prevenção de risco contra desastres. O presidente do 
conselho parabenizou a iniciativa e solicitou o registro em ata pelo excelente trabalho 
desenvolvido. A conselheira Maria José Justino sugeriu que, para a próxima reunião do 
CAD, fosse discutida a resolução sobre as taxas da pós-graduação e pagamento de 
professores da pós-graduação.  O presidente do conselho comunicou que,  segundo 
informações oriundas da SETI, não há novidades quanto ao processo de pedido de 
nomeações das universidades que se encontra “parado” na Secretaria da Fazenda e 
que a APIESP reunir-se-á na próxima semana para posicionar-se junto ao governo 
quanto à situação do custeio das IEES. Quanto à disponibilização das duas salas para 
o  escritório  da  Unespar,  o  processo  encontra-se  na  Casa  Civil  e  tem o  apoio  do 
Secretário João Carlos Gomes. O presidente informou também que a Secretaria de 
Ciência  e  Tecnologia  e  a  Casa  Civil  designarão  um  Grupo  de  Trabalho  para 
regulamentar a passagem do imóvel antes ocupado pela AMBEV para os  campi de 
Curitiba  I  (EMBAP)  e  II  (FAP)  da  Unespar.  Quanto  ao  assunto  em  questão,  o 
conselheiro Marcelo Bourscheid, representando a diretora do  campus de Curitiba II, 
informou que o Conselho de  Campus já se reuniu para deliberação. Encerrados os 
comunicados, passou-se à Ordem do dia. Item 3: Deliberação/aprovação da Minuta de 
Regulamento  de  Pagamento  de  GEEBE.  Relato  feito  pelo  presidente  do  grupo  de 
trabalho  que  elaborou  a  Minuta,  conselheiro  Éder  Rogério  Stela.  Em discussão,  a 
conselheira Danyelle Stringari  manifestou-se contrária ao pagamento para membros 
externos à universidade e apresentou proposta de emenda sugerindo o não pagamento 
de membros de banca examinadora que consta no artigo 4º da Minuta. Em votação, a 
proposta foi REPROVADA por maioria, com uma abstenção. A conselheira Maria José 
Justino também se manifestou contrária ao pagamento de professores que recebem 
TIDE  em  participação  de  bancas  examinadoras  ou  que  sejam  pareceristas.  O 
conselheiro  Rogério  Ribeiro  apresentou  proposta  de  emenda  ao  artigo  2º,  para 
exclusão  do  inciso  I  sendo  APROVADA por  UNANIMIDADE.  O  conselheiro  Flávio 
Brandão apresentou proposta de emenda ao inciso II  do artigo 2º para inclusão do 
termo “externo” após o termo “membro”. Em votação, a proposta foi APROVADA por 
MAIORIA, com duas abstenções. O conselheiro Mauro Stival apresentou proposta de 
emenda ao Item 1.1 do Anexo I da Minuta (Tabela de valores) para inclusão de limite de 
15  horas  mensais  trabalhadas  pagas  aos  Membros  da  Comissão  Permanente  de 
Processo Seletivo.  Em vontação,  a proposta foi  APROVADA por UNANIMIDADE. O 
conselheiro Sydnei Kempa também apresentou proposta de emenda ao item 1.1 do 
anexo I para que o pagamento a membro auxiliar à Comissão não seja feito por hora, 
mas sim o valor fixado em R$ 120,00 (cento e vinte) reais por dia de trabalho. Em 
votação,  a  proposta  foi  APROVADA por  MAIORIA.  O  conselheiro  Rogério  Ribeiro 
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apresentou proposta de emenda ao disposto no item 1.1 do anexo I  da Tabela de 
valores, para que o valor pago por questões aceitas seja de R$ 60,00 (sessenta) reais. 
Em  votação,  a  proposta  foi  APROVADA por  MAIORIA,  com  duas  abstenções.  O 
conselheiro Sydnei Kempa apresentou proposta de emenda ao disposto no intem 1.2 
do Anexo I (Remunerações a Membro externo) para que o pagamento seja feito por 
hora trabalhada e não por inscrição homologada e a conselheira Danyelle Stringari 
complementou a proposta para que o valor seja fixado em R$ 30,00 (trinta) reais por 
hora. Em votação, a proposta foi APROVADA por MAIORIA, com duas abstenções. O 
presidente  do conselho sugeriu  pausa para almoço e  a  sessão foi  interrompida às 
13:15 (treze horas e quinze minutos) com retorno previsto para 14:30 (quatorze horas e 
trinta minutos). Após o intervalo para almoço, a sessão reiniciou às 14:37 (quatorze 
horas e trinta e sete minutos).  O conselheiro Rogério Ribeiro sugere que as RPA's 
sejam disponibilizadas via  sistema pela  Pró-reitoria  de  Administração e  Finanças – 
PRAF. O presidente do conselho colocou a Minuta de Resolução em votação, que foi 
APROVADA por MAIORIA, com uma abstenção do conselheiro Éder Rogério Stela. 
Item 4: Homologação de convênios junto à Fundação Araucária. Relato feito pelo pró-
reitor  Rogério  Ribeiro.  Em  discussão,  não  houve  manifestação.  Em  votação,  os 
convênios foram HOMOLOGADOS pelo CAD. Itens 5, 8 e 10 – Deliberados em bloco. 
Item 5: Deliberação/aprovação de Proposta de alteração orçamentária para cobertura 
de despesas com PASEP.  Item 8: Deliberação/aprovação de Proposta de alteração 
orçamentária  para  cobertura  de  despesas  com  Estagiários.   Item  10: 
Deliberação/aprovação  de  Proposta  de  alteração  orçamentária  para   cobertura  de 
despesas  com  contratos.  O  relato  foi  feito  pelo  pró-reitor  Rogério  Ribeiro  que 
esclareceu sobre o repasse trimestral feito pelo governo às IEES e que atualmente a 
Unespar possui cota financeira maior do que a cota orçamentária. Relatou também 
sobre a obrigatoriedade do pagamento de despesas com PASEP, que não pode deixar 
de  ser  pago  sob  pena  de  bloqueio  de  repasses.  O  pró-reitor  sugeriu  que  fosse 
encaminhado  à  Procuradoria  Jurídica  da  Unespar  um  pedido  de  parecer  sobre  a 
possibilidade  de  suspensão  de  alguns  contratos  ou  de  partes  destes,  afirmando, 
porém, que alguns campi correm o risco de paralisar atividades caso os contratos de 
pessoal terceirizado sejam suspensos. O conselheiro Éder Rogério Stela observou que 
a  gestão  do  volume financeiro  dos  campi não  foi  realizado  e  o  pró-reitor  Rogério 
afirmou que os  campi efetuaram todos os  pagamentos necessários e que nenhum 
campus foi  prejudicado em seu orçamento  em detrimento de outro,  pois  apenas a 
reitoria  teve  seu  orçamento  reduzido.  Explanou  também  sobre  a  intenção  das 
propostas de alterações orçamentárias em análise, que é o equilíbrio da atual situação 
da universidade diante do repasse financeiro reduzido, uma vez que até o momento foi  
liberado somente 17% (dezessete) por cento do orçamento para a reitoria. Quanto aos 
campi, os percentuais foram: Apucarana (77,8%), Campo Mourão (63,8%), Curitiba I  
(57,6%), Curitiba II (61,8%), Cine TV (58,8%), Paranaguá (59,1%), Paranavaí (58,9%) 
e União da Vitória (67,8%). O conselheiro Éder Rogério Stela sugeriu que, diante da 
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falta de dinheiro e a continuar em 2016 o campus de Apucarana deveria pensar na 
possibilidade de fechar o restaurante universitário, o que foi contestado pela professora 
Lindinalva  Santana  após  ter  solicitado  permissão  para  se  manifestar.  O  pró-reitor 
esclareceu  aos  conselheiros  que,  historicamente,  o  campus de  Apucarana  possui 
orçamento menor e, questionado sobre os diferentes valores repassados aos campi em 
2014,  esclareceu que no ano de 2013 os diretores eram os gestores financeiros e  
tinham autonomia para solicitar recursos. O presidente questionou qual campus possui 
maior necessidade de contratação de serviços terceirizados. O pró-reitor respondeu 
que é o campus de Curitiba II – FAP e aproveitou para esclarecer que, historicamente, 
os campi de Campo Mourão e Paranavaí possuem orçamento maior que os demais e 
que não foram prejudicados em detrimentos dos outros campi como havia aformado o 
vice-diretor  do  campus de  Campo  Mourão  em  reunião  de  trabalho  na  cidade  de 
Paranavaí.  Questionado  sobre  qual  a  prioridade  de  pagamentos  se  o  valor  for  
repassado pelo governo, o  pró-reitor  esclareceu que o pagamento do PASEP é de 
caráter urgente, junto com o pagamento de estagiários e contratos. Em seguida, serão 
feitos os pagamentos de maneira isonômica  entre os campi. Esclareceu também que 
os  campi de  Campo  Mourão  e  Paranavaí  são  os  que,  atualmente,  tem  contratos 
menores e com menos atrasos e que a tendência é haver uma maior diferença entre os 
campi por conta dos contratos de terceirização. Foi informado também que as pró-
reitorias de Planejamento e de Administração e Finanças (PROPLAN e PRAF) farão o 
levantamento das necessidades dos postos de serviço por  campus. Atualmente, os 
percentuais  de  serviços  terceirizados  são:  Reitoria  (2,12%),  Apucarana  (12,1%), 
Campo Mourão (6,8%),  Curitiba I  (16%),  Curitiba II  e  Cine TV (37,9%),  Paranaguá 
(12%),  Paranavaí  (5,6%)  e  União  da  Vitória  (7,3%).  O  conselheiro  Emanuel  Lobo 
manifestou-se  sobre  a  importância  da  união  entre  os  campi  e  relatou  sobre  a 
organização e as reuniões entre o movimento estudantil e a Pró-reitoria de Extensão e 
Cultura quanto a necessidade de acompanhamento da gestão da universidade. Neste 
sentido,  o  presidente do conselho manifestou-se também sobre a necessidade dos 
campi vislumbrarem  soluções  em  conjunto.  Em  votação,  as  proposta  foram 
APROVADAS por MAIORIA, com uma abstenção. Deliberação em bloco do  Item 6: 
Deliberação/aprovação de Proposta de alteração orçamentária da Reitoria e  Item 7: 
Deliberação/aprovação  do  Plano  de  investimentos  da  Reitoria  para  o  exercício  de 
2015.O  relato  foi  feito  pelo  pró-reitor  Rogério  Ribeiro  que  esclareceu  que  os 
investimentos  em ensino,  pesquisa  e  extensão  não  serão  prejudicados.  Sem mais 
questionamentos,  os  itens  foram  colocados  em  votação  e  APROVADOS  por 
UNANIMIDADE.  Item 9: Deliberação sobre execução do que estabelece o decreto 
029/2015 que estabelece a reavaliação e a renegociação dos contratos em vigor  e 
licitações  em  curso.  O  pró-reitor  Rogério  Ribeiro  falou  sobre  a  necessidade  de 
reavaliação de alguns contratos,  citando o  exemplo  do campus de Apucarana que 
reduziu em 25% (vinte e cinco)  por  cento os serviços terceirizados.  Falou também 
sobre a intenção de criar um Grupo de Trabalho para avaliar a situação dos campi na 
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necessidade de pessoal em seus postos de trabalho e reavaliação dos contratos hoje 
existentes caso não haja liberação orçamentária. Nesse sentido, informa ainda, que a 
Unespar  ficará  sem  dinheiro  para  pagamento  dos  contratos  no  3º  trimestre.  Em 
discussão, o pró-reitor solicitou a retirada deste ponto de pauta até que a PROPLAN e 
a PRAF elaborem o levantamento acima referido. A retirada de pauta foi acatada pelo 
conselho.  Item 11: Deliberação sobre utilização do SIGES (protocolo e certificação 
online).  O  relato  foi  feito  pelo  pró-reitor  de  Planejamento,  Flávio  Brandão,  que 
apresentou orçamento feito pelo CELEPAR para implantação do sistema de protocolo 
SIGES. Quanto à certificação online, esclareceu que o sistema é atualmente utilizado 
pelo  campus de  Campo  Mourão  e  pode  ser  implantado  nos  demais  campi.  Sem 
manifestações  e  questionamentos  a  proposta  foi  APROVADA por  UNANIMIDADE. 
Item 12: Homologação da Resolução 004/2015 – Reitoria/Unespar, que estabelece o 
valor  da  taxa  do  vestibular.  O  relato  foi  feito  pelo  pró-reitor  Rogério  Ribeiro.  Sem 
manifestações  e  questionamentos,  a  Resolução  foi  HOMOLOGADA pelo  conselho, 
com duas abstenções. O Item 13, que trata da Deliberação/aprovação dos valores para 
pagamento  de pessoal  do Vestibular  2016 foi  retirado de pauta  para  discussão do 
relatório do Vestibular 2015 em próxima reunião do CAD. Nada mais a ser discutido, o 
Presidente do Conselho agradeceu publicamente ao diretor de campus de Paranaguá, 
Mauro Stival,  sobre o trabalho desempenhado na direção do  campus e encerrou a 
sessão às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos) e, não havendo mais nada a registrar, 
eu, Luciane Jost Lemos do Prado, Assessora da Reitoria e Conselhos Superiores, 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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