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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO,1
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CAD, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO2
PARANÁ - UNESPAR. Aos 20 (vinte) dias do mês de Fevereiro do ano de 2018, às3
09h00 (nove horas), reuniram-se os membros do Conselho de Planejamento,4
Administração e Finanças - CAD, na Sala do laboratório de Pedagogia do campus5
de Campo Mourão, conforme lista de presença em anexo, para deliberar sobre a6
pauta, prevista na convocação nº 001/2018 - CAD, de 09 (nove) de Fevereiro de7
2018, com a seguinte programação: I – Expediente: 1. Aprovação da ata da 4ª8
Sessão do CAD de 2017; 2. Comunicações. II - Ordem do dia: 3. Deliberações9
sobre os acordos de cooperação internacional (Processo 15.039.816-9): Universidad10
de La República – UDELAR (Uruguai); Associação de Cultura Franco-Brasileira –11
Aliança Francesa de Curitiba; Administración Nacional de Educaión Pública – ANEP12
(Uruguai); Convenio Marco de Cooperação Interinstitucional entre as Universidades13
pares da Red Zicosur Universitária; Universidad Autónima “Thomás Frías” – UATF14
(Bolívia); Universidad Nacional de Jujuy – UNJu (Argentina). 4. Deliberação do15
pedido de relotação da Profª Fabiane Fortes, do campus de União da Vitória para o16
campus de Paranaguá (Processo: 15.044.242-7). 5. Deliberação do pedido de17
relotação da docente Michele Regiane Dias Veronez do campus de União da Vitória18
para o campus de Apucarana (Processo: 15.042.450-0). 6. Deliberação do pedido de19
relotação do docente Maurilio Rompatto do campus de Apucarana para o campus de20
Paranavaí, e do docente Fabio Tadeu Vighy Hanna do campus de Paranavaí para o21
campus de Paranaguá (Processo: 15.042.545-0). 7. Deliberação do pedido de22
licença Sabática da Profª Gisele Ramos Onofre no período de 12 de março a 11 de23
setembro de 2018, para realizar Pós-Doutorado em Geografia na Universidade24
Estadual de MARINGÁ (Processo: 15.044.242-7). O presidente da iniciou a sessão25
dando as boas vindas a todos os conselheiros. Comunicou que a secretaria dos26
conselhos recebeu, para esta sessão, a justificativa de ausência do Conselheiro27
Valderlei Garcias Sanches; informou que o conselheiro Cleverson Molinari Mello e a28
Conselheira Pierângela Nota Simões, chegarão atrasados por problemas na estrada.29
E, por fim, anunciou a presença do Prof. Marcos Sena e da Prof Rosângela Norvila,30
professores do campus de Apucarana, como ouvintes nesta sessão. 1. Aprovação31
da ata da 4ª Sessão do CAD de 2017; Em regime de discussão: não houve32
manifestações. Em regime de votação: aprovada por maioria com 1 abstenção. 2.33
Comunicações. O conselheiro Rogério Ribeiro apresentou sua indignação com a34
dificuldade dos campi em cumprir prazos para entregar documentos à Reitoria, como35
exemplo, citou o Plano Anual que não foi pautado nesta sessão devido a este36
problema. A conselheira suplente Sandra Salete, informou que o Plano Anual de37
Atividades do campus foi elaborado coletivamente com participação da comunidade38
acadêmica a partir das audiências públicas que foram realizadas no campus.39
Segundo a conselheira, esta sistemática faz parte do Plano de Gestão da atual40
administração do campus. Explicou, ainda, que por meio das audiências internas e41
das plenárias com a comunidade externa, foi possível decidir sobre a reforma no42
campus e, ainda, o estabelecimento de parcerias. Dentre essas parcerias citou com43
a sociedade de artistas locais que realizaram a pintura externa do campus; com a44
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prefeitura de União da Vitória que revitalizou a praça no entorno do campus e com a45
UFPR que propôs criação de curso de mestrado com docentes do campus. Por fim,46
a conselheira informou sobre as melhorias realizadas no campus e comunicou que a47
sala de videoconferência está pronta para uso. A conselheira Evilise Salomão48
comunicou sobre o andamento do processo seletivo que está em curso na Unespar.49
Informou que, embora todo processo tenha siso realizado com antecedência,50
devemos aguardar o decreto com as horas de CRES autorizadas para Unespar em51
2018, para realizar a contratação dos docentes. 3. Deliberações sobre os acordos52
de cooperação internacional (Processo 15.039.816-9): Universidad de La53
República – UDELAR (Uruguai); Associação de Cultura Franco-Brasileira –54
Aliança Francesa de Curitiba; Administración Nacional de Educaión Pública –55
ANEP (Uruguai); Convenio Marco de Cooperação Interinstitucional entre as56
Universidades pares da Red Zicosur Universitária; Universidad Autónima57
“Thomás Frías” – UATF (Bolívia); Universidad Nacional de Jujuy – UNJu58
(Argentina). O presidente ressaltou a importância do ERI para a universidade e59
explicou aos conselheiros que todos os processos têm parecer jurídicos, alguns60
inclusive aprovados ad referendum. Ressaltou que os convênios não envolvem61
recursos financeiros. Em regime de discussão: não houve manifestações. Em regime62
de votação: todos os convênios internacionais foram aprovados por unanimidade. 4.63
Deliberação do pedido de relotação da Profª Fabiane Fortes, do campus de64
União da Vitória para o campus de Paranaguá (Processo: 15.044.242-7). A65
relatora Evilise Salomão informou que todos os pedidos de relotação, na pata desta66
sessão do CAD, atendem aos requisitos legais, não havendo impedimentos para sua67
aprovação. Em regime de discussão: não houve manifestações. Em regime de68
votação: pedido de relotação aprovado por unanimidade. 5. Deliberação do pedido69
de relotação da docente Michele Regiane Dias Veronez do campus de União da70
Vitória para o campus de Apucarana (Processo: 15.042.450-0). A relatora Evilise71
Salomão informou que assim como os demais pedidos de relotação, este também72
atende aos requisitos e que não existem impedimentos legais para a relotação. Em73
regime de discussão: não houve manifestações. Em regime de votação: aprovado74
por unanimidade. Neste momento, às 10h05min, registramos a chegada do75
Conselheiro Cleverson Molinari Mello e da Conselheira Pierângela Nota Simões. 6.76
Deliberação do pedido de relotação do docente Maurílio Rompatto do campus77
de Apucarana para o campus de Paranavaí, e do docente Fabio Tadeu Vighy78
Hanna do campus de Paranavaí para o campus de Paranaguá (Processo:79
15.042.545-0). O presidente explicou que este processo está em conjunto devido à80
triangulação dos processo de relotação: o professor Maurilio Rompatto solicitou81
relotação de Apucarana para Paranavaí; o professor Fabio Hanna solicitou relotação82
de Paranavaí para Paranaguá, e o campus de Paranaguá deverá anuir uma vaga83
para o campus de Apucarana. A relatora Evilise Salomão explicou que esta84
relotação termina com uma vacância para o campus de Apucarana, provinda de85
Paranaguá, mas ressaltou que todas as vagas estão asseguradas e serão86
preenchidas com professor temporário até autorização para realização de concursos87
públicos. Em regime de discussão: não houve manifestações, em regime de88
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votação: aprovado por unanimidade. 7. Deliberação do pedido de licença89
Sabática da Profª Gisele Ramos Onofre no período de 12 de março a 11 de90
setembro de 2018, para realizar Pós-Doutorado em Geografia na Universidade91
Estadual de MARINGÁ (Processo: 15.044.242-7). A relatora Evilise Salomão92
informou que o processo atende aos requisitos e que o parecer da Pró-Reitoria está93
em concordância com as decisões do Colegiado de curso e do Centro de Área.94
Ressaltou que não existem impedimentos legais para sua liberação. Em regime de95
discussão: não houve manifestações. Em regime de votação: aprovado por maioria96
com uma abstenção. O presidente se manifestou quanto aos pedidos de relotação,97
e informou que tudo foi feito antes do início das aulas, com objetivo de proporcionar98
conforto a vida dos servidores e melhor organização das aulas nos campi. Ressaltou99
que tanto os processos de relotação, quanto a possibilidade de internacionalização100
das nossas ações, só são possíveis com criação da Universidade. Fôssemos, ainda,101
faculdades isoladas, as situações aprovadas acima, seriam muito mais complicadas.102
Após as deliberações, o presidente proporcionou espaço aos conselheiros103
Pierângela Nota Simões e Cleverson Molinari Mello, para se pronunciarem e104
realizar comunicados pertinentes ao conselho: A conselheira Pierângela Nota105
Simões informou sobre a obra do telhado do TELAB que, com ajuda do Fundo106
Paraná em negociação com a empresa, está na reta final. Todavia, explicou que107
apesar da obra estar em fase de conclusão, os problemas estruturais do campus108
não serão totalmente resolvidos. O conselheiro Cleverson Molinari Mello informou109
que as obras no campus de Paranaguá estão melhorando o ambiente de trabalho110
trazendo mais qualidade a toda comunidade acadêmica. O conselheiro aproveitou111
para agradecer o apoio do Reitor e das Pró-Reitorias nas ações para o112
desenvolvimento do campus. Após as comunicações restantes, o presidente113
parabenizou o campus Paranaguá pela aquisição do Palacete Mathias Bohm e pelo114
convênio com o Centro de Produção e Pesquisa de Organismos Marinhos - CPPOM.115
O presidente informou que Guaratuba já havia recebido esse convênio por meio da116
da PUC, com apoio do Fundo Paraná, no entanto, os projetos ali desenvolvidos não117
contribuíram com o desenvolvimento do Estado. O presidente ressaltou que com as118
plenárias em Paranaguá, foi possível diálogo com a comunidade externa e, em119
decorrência disso, o CPPOM será reativado e assumido pela UNESPAR, campus120
Paranaguá. Ressaltou que com esse novo convênio, a UNESPAR estará conectada121
com Guaratuba que conta com uma boa estrutura para pesquisadores, com122
alojamentos e suporte técnico para os cursos de Ciências Biológicas da UNESPAR.123
O Vice-Presidente do conselho explicou que o CPPOM inicialmente focará sua124
atuação na pesquisa de alevinos em Paranaguá e Guaratuba. Porém, as pesquisas,125
futuramente, podem abranger outras áreas, como engenharia de produção,126
geografia, turismo e meio ambiente, entre outras. A ideia é que o projeto venha a se127
expandir para todo o litoral do estado. O conselheiro João Marcos elogiou todas as128
iniciativas da universidade em curso. Nada mais havendo a tratar o presidente do129
Conselho de Planejamento, Administração e Finanças da Unespar encerrou a130
sessão às 10h36 e eu, Jeferson Goulart Magalhães, secretário ad hoc do CAD,131
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lavrei a presente ata que segue assinada por mim, pelo Presidente e demais132
conselheiros, em lista de presença anexa.133


