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Ata da 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO,1

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – CAD, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO2

PARANÁ – UNESPAR. Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil3

e dezoito, às 09h30min (nove horas e trinta minutos), reuniram-se os membros do4

Conselho de Planejamento, Administração e Finanças – CAD, no Auditório da5

Secretaria de Educação e Tecnologia – SETI, conforme lista de presença em anexo,6

para deliberar sobre a pauta prevista na convocação nº 005/2018 – CAD, com a7

seguinte programação: I - Expediente: 1. Aprovação da ata da 4ª Sessão do CAD de8

2018; 2. Comunicações. II - Ordem do dia: 3. Apreciação/Deliberação quanto a9

proposta de Programação Orçamentária da Unespar para o exercício 2019; 4.10

Apreciação/Deliberação quanto a proposta de Plano Anual de Atividades da Unespar11

para o exercício 2019; 5. Apreciação/Deliberação sobre a aplicabilidade do aprovado12

pelo CAD em 12/09/2017 e para estabelecer o fundamento legal para as despesas13

elencadas no projeto referente ao curso de Pós-Graduação em Cinema do campus14

de Curitiba II-FAP. Processo 154573941; 6. Apreciação/Deliberação sobre a15

ampliação da carga horária do curso e contratação de professor para a implantação16

do Novo PPC do curso de Licenciatura em Letras Espanhol, do Campus de União17

da Vitória, Protocolo nº 154384103; 7. Apreciação/Deliberação sobre a ampliação da18

carga horária do curso e contratação de professor para a implantação do Novo PPC19

do curso de Licenciatura em História, do Campus de Paranavaí, Protocolo nº20

152654669; 8. Apreciação/Deliberação sobre a ampliação da carga horária do curso21

e contratação de professor para a implantação do Novo PPC do curso de22

Licenciatura em História, do Campus de União da Vitória, Protocolo nº 154108807;23

9. Apreciação/Deliberação sobre a ampliação da carga horária do curso e24

contratação de professor para a implantação do Novo PPC do curso de Licenciatura25

em Pedagogia, do Campus de Campo Mourão, Protocolo nº 152653131; 10.26

Apreciação/Deliberação sobre a ampliação da carga horária do curso e contratação27

de professor para a implantação do Novo PPC do curso de Geografia, do Campus28

União da Vitória, Protocolo nº 15438486-3; 11. Apreciação/Deliberação sobre a29

ampliação da carga horária do curso e contratação de professor para a implantação30
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do Novo PPC do curso de Licenciatura em Pedagogia, do Campus de União da31

Vitória, Protocolo nº 15265715-3; 12. Apreciação/Deliberação sobre a ampliação da32

carga horária do curso e contratação de professor para a implantação do Projeto33

Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Letras Português/Inglês, do34

Campus de Paranavaí, Protocolo nº 152655193; 13. Apreciação/Deliberação sobre a35

ampliação da carga horária do curso e contratação de professor para a implantação36

do novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia, do37

Campus de Paranavaí, Protocolo nº 152654610; 14. Apreciação/Deliberação sobre a38

ampliação da carga horária do curso e contratação de professor para a implantação39

do novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática, do40

Campus de Paranavaí, Protocolo nº 152654227; 15. Apreciação/Deliberação do41

pedido de Relotação do Professor Marcelo Caetano Cernev Rosa do Centro de42

Ciências Humanas e da Educação do campus de Paranavaí para o Colegiado de43

Ciências da Computação do Centro de Ciências Sociais Aplicadas do campus de44

Apucarana. Processo 15.428.939-9; 16. Apreciação/Deliberação do pedido de45

Relotação do Professor Givaldo Alves da Silva do Centro de Área de Ciências46

Humanas e da Educação do campus de Paranavaí para o Centro de Sociais47

Aplicadas do campus de Apucarana. Processo 15.428.906-2; 17.48

Apreciação/Deliberação do pedido de Relotação da Professora Márcia Marlene49

Stenzler do Centro de Ciências Humanas e da Educação do campus de União da50

Vitória para o Centro de Ciências Humanas e da Educação do campus de Paranavaí.51

Processo 15.428.954-2; 18. Apreciação/Deliberação do pedido de Relotação da52

Professora Juliana Carla Barbieri do Centro de Ciências Humanas e da Educação53

do campus de Paranavaí para o Centro de Ciências Humanas e da Educação do54

campus de Apucarana. Processo 15.397.651-1; 19. Deliberação do pedido de55

Relotação da Professora Beatriz Ávila Vasconcelos do Centro de Ciências56

Humanas, Biológicas e da Educação do campus de Paranaguá para o Centro de57

Artes do campus de Curitiba II - FAP. Processo 15.392.808-8; 20.58

Apreciação/Deliberação do termo de CONVÊNIO entre a UNESPAR e a TTARGA59

CAREER CONSULTING para a realização de estágio não obrigatório60

http://www.unespar.edu.br/a_reitoria/atos-oficiais/cepe/pauta_online/2018-4a-sessao-06-11-paranavai/resolveuid/26f8efff66d34d1ab7e7ee94c7e32bd9
http://www.unespar.edu.br/a_reitoria/atos-oficiais/cepe/pauta_online/2018-4a-sessao-06-11-paranavai/resolveuid/eea061a08745439e9ad7ddb28ee01142
http://www.unespar.edu.br/a_reitoria/atos-oficiais/cepe/pauta_online/2018-4a-sessao-06-11-paranavai/resolveuid/02e3d19a1fdd41c8937ee10cb28a5e91
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(Processo:15.454.750-9); 21. Apreciação/Deliberação do termo de CONVÊNIO entre61

a UNESPAR e a COACIPAR para a realização de projeto de extensão62

(Processo:15.421.137-3); 22. Apreciação/Deliberação do termo de CONVÊNIO entre63

a UNESPAR e o Sebrae para o desenvolvimento de projetos e programas (Processo:64

15.429.171-7); 23. Apreciação/Deliberação do termo de CONVÊNIO entre a65

UNESPAR e a INOVAÇÃO PARANÁ para o desenvolvimento de programas66

(Processo: 15.464.647-7). Na sequência, iniciaram-se as discussões e deliberações67

sobre os itens da pauta: 1. Aprovação da ata da 4ª Sessão do CAD de 2018. EM68

REGIME DE DISCUSSÃO: não houve manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO:69

aprovada por maioria com 2 abstenções. 2. Comunicações: O conselheiro Rogério70

Ribeiro destacou que foram emitidas as resoluções sobre os prazos de71

encerramento dos empenhos e alterações orçamentárias e solicitou que todos72

considerem os seguintes prazos: empenhos até 14/12/2018; liquidações até73

18/12/2018; pagamentos até 26/12/2018. Também alertou para o fato de que os74

pagamentos não liquidados serão estornados. Avisou ainda da existência de muitos75

empenhos com as informações incorretas fato que acarreta o travamento do sistema.76

Solicitou que os dados sejam revisados adequadamente. Por último, informou ser77

necessário fazer uma relação das dívidas de despesas dos exercícios anteriores78

(2017) e o SEI-CED (2017), cujas informações precisam estar atualizadas. A79

conselheira Pierângela Nota Simões informou que o Colegiado de Musicoterapia80

receberá o prêmio “Viva Inclusão” destacando, com isso, a importância dos trabalhos81

realizados mesmo com poucos recursos. A conselheira Evilise Leal Alves Salomão82

informou a respeito da Carteira Funcional evidenciando que nesse primeiro momento83

será fornecida somente para professores efetivos e agentes universitários, cujo prazo84

de validade será 2020. Informou, também, a respeito do Processo Seletivo85

Simplificado (PSS) cujos testes estão acontecendo nos campi de Apucarana, Campo86

Mourão, Paranaguá e União da Vitória. O conselheiro João Marcos Borges Avelar87

informou que será assinado um contrato para início das obras de construção de um88

segundo bloco no Campus de Campo Mourão. Ele destacou, inclusive, a aprovação89

de uma emenda parlamentar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) com o90
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Deputado Federal Ênio Verri, e será utilizada na infraestrutura, bem como na91

compra de equipamentos para o ano de 2019, resolvendo assim alguns problemas.92

Já em relação aos dois novos Programas de mestrado aprovados para 2019, em93

Campo Mourão, o conselheiro explicou que o Campus terá, em 2019, quatro94

Programas de Pós-Graduação Sctricto Sensu. Porém, chamou a atenção para a95

necessidade de executar algumas medidas básicas a fim de consolidar estes cursos96

considerando as seguintes dificuldades: insuficiência de espaço físico, necessidade97

de recursos financeiros e de funcionários para atender às novas demandas98

administrativas e acadêmicas dos Programas. Outro ponto levantado pelo99

conselheiro, foi a necessidade de fortalecimento da publicação de livros dentro da100

Universidade bem como o suporte de pessoal. Finalizando sua fala, externou um101

agradecimento especial ao Conselho e à PRAF pelo apoio recebido com as102

orientações e indicações dos caminhos para a regularização de todas as dívidas do103

Campus, visto que a partir disso conseguirá planejar melhor os trabalhos durante os104

próximos anos. O Presidente Prof. Carlos Aleixo, comunicou aos conselheiros105

sobre o ofício recebido da Prefeitura de Paranavaí, que solicitou a desocupação do106

prédio onde atualmente funciona a Reitoria, cuja intenção é colocá-lo a venda.107

Informou, também, que pela primeira vez a universidade conseguiu responder ao108

Edital de Equipamentos para a Fundação Araucária com um recurso de109

R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). Tais equipamentos serão destinados110

à pós-graduação que aplicará nos laboratórios multiusos. Neste ponto explicou que o111

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Carlos Alexandre Molena112

Fernandes, consultou os nove programas atuais, que informaram as suas113

necessidades, portanto, a divisão do recurso não será feita de forma igualitária,114

considerando que o edital limita os equipamentos que podem ser adquiridos. O115

Presidente solicitou, ainda, que o Conselho esteja atento aos nove cursos de116

pós-graduação em relação a nota, pois caso repitam a nota 3 a universidade corre o117

risco de perdê-los. Ele também destacou que a UNESPAR precisa trabalhar nos118

cursos vigentes para que possam se credenciar para oferta de doutorados. Desta119

forma, solicita aos Diretores de Campus e Diretores de Centros de Área, que se120
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preocupem com esta questão, sobretudo com a infraestrutura destes. Neste ponto,121

ele evidenciou que a universidade somente conseguiu participar desta chamada da122

Fundação Araucária porque possui o atual número de Programas de Mestrado, o que123

não conseguiria se ainda fossem as faculdades isoladas. Também destacou que a124

Pós-Graduação pode trazer muitos recursos, principalmente os de âmbito125

internacional, porém é necessário algumas melhorias na UNESPAR referentes à126

infraestrutura para receber os alunos oriundos de outras localidades, tais como:127

bibliotecas, locais para estudo dentro do Campus entre outros. Por fim, o Presidente128

salientou que, hoje, o Reitor e o Pró-Reitor de Finanças são os co-responsáveis129

juntamente com os diretores dos Campi para responder judicialmente perante o130

Tribunal de Contas por eventuais falhas na ordenação de despesas, como por131

exemplo, o pagamento do aluguel do prédio administrativo do Campus de Paranaguá.132

Na sequência teve início as discussões e deliberações da ordem do dia. II - Ordem133

do dia: 3. Apreciação/Deliberação quanto a proposta de Programação134

Orçamentária da Unespar para o exercício de 2019 - O Conselheiro Angelo135

Marcotti relatou a proposta explicando-a detalhadamente e esclareceu as dúvidas136

que os conselheiros apresentaram juntamente com o conselheiro Rogério Ribeiro.137

Este, por sua vez, explicou que não há garantias dos pleitos solicitados. EM REGIME138

DE DISCUSSÃO: Rogério Ribeiro evidenciou que o Campus de Paranavaí139

contemplou despesas contratuais para os pleitos nas quais não podem ali140

permanecer. O conselheiro João Marcos Borges Avelar e a conselheira Pierângela141

Nota Simões afirmaram que não irão conseguir fechar o ano sem os pleitos. EM142

REGIME DE VOTAÇÃO: a proposta foi aprovada por unanimidade com a143

apresentação das emendas necessárias no COU. 4. Apreciação/Deliberação144

quanto a proposta de Plano Anual de Atividades da Unespar para o exercício de145

2019 (PAA/2019) - o conselheiro Ângelo Marcotti fez o relato da proposta com as146

devidas explicações. EM REGIME DE DISCUSSÃO: O conselheiro João Marcos147

Borges Avelar elogiou o trabalho da confecção da planilha feita pelo Pró-Reitor148

Ângelo Marcotti. Já a conselheira Evilise Leal Alves Salomão solicitou a inclusão149

da Comissão Permanente de Processo Seletivo (CPPS). EM REGIME DE VOTAÇÃO:150
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a proposta foi aprovada por unanimidade. 5. Apreciação/Deliberação sobre a151

aplicabilidade do aprovado pelo CAD em 12/09/2017 e para estabelecer o152

fundamento legal para as despesas elencadas no projeto referente ao curso de153

Pós-Graduação em Cinema do campus de Curitiba II (Processo 15.457,394-1) - o154

conselheiro Rogério Ribeiro, fez o relato da proposta. EM REGIME DE DISCUSSÃO:155

A conselheira Pierângela Nota Simões alertou para a necessidade de ponderar156

antes da aprovação destes cursos. O conselheiro Daniel Fernando Matheus Gomes157

questionou qual o papel deste Conselho em relação a oferta de cursos de158

Pós-graduação Lato Sensu e a conselheira Carmen Sivia R. Rocchi de Barros159

Pinto colocou que a questão deve ser reavaliada e regulamentada. O conselheiro160

Rogério Ribeiro indagou qual a forma de cobertura do déficit para recomposição da161

oferta do curso e após algumas considerações o Conselho sugeriu que: o campus162

deve arcar com esses déficits e; o pagamento será feito conforme o Decreto nº163

36.206/2014. EM REGIME DE VOTAÇÃO: a proposta foi aprovada pela maioria164

considerando as duas sugestões com 6 abstenções. Devido ao teor dos itens 6 ao 13165

ser o mesmo, foi realizado um único relato, pela Chefe de Gabinete Profª. Edinéia166

Navarro: 6. Apreciação/Deliberação sobre a ampliação da carga horária do167

curso e contratação de professor para implantação do Novo PPC do curso de168

Licenciatura em Letras Espanhol, do campus de União da Vitória (Protocolo nº169

15.438.410-3); 7. Apreciação/Deliberação sobre a ampliação da carga horária do170

curso e contratação de professor para a implantação do Novo PPC do curso de171

Licenciatura em História, do campus de Paranavaí (Protocolo nº 15.265.446-9);172

8. Apreciação/Deliberação sobre a ampliação da carga horária do curso e173

contratação de professor para implantação do Novo PPC do curso de174

Licenciatura em História, do campus de União da Vitória (Protocolo nº175

15.410.880-7); 9. Apreciação/Deliberação sobre a ampliação da carga horária do176

curso e contratação de professor para a implantação do Novo PPC do curso de177

Licenciatura em Pedagogia, do campus de Campo Mourão, (Protocolo nº178

15.265.313-1); 10. Apreciação/Deliberação sobre a ampliação da carga horária179

do curso e contratação de professor para a implantação do Novo PPC do curso180
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de Geografia, do campus de União da Vitória (Protocolo nº 15.438.486-3); 11.181

Apreciação/Deliberação sobre a ampliação da carga horária do curso e182

contratação de professor para a implantação do Novo PPC do curso de183

Licenciatura em Pedagogia, do campus de União da Vitória (Protocolo nº184

15.265.715-3); 12. Apreciação/Deliberação sobre a ampliação da carga horária185

do curso e contratação de professor para a implantação do Projeto Político186

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Letras Português/Inglês, do campus187

de Paranavaí (Protocolo nº 15.265.519-3); 13. Apreciação/Deliberação sobre a188

ampliação da carga horária do curso e contratação de professor para a189

implantação do Novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em190

Pedagogia, do campus de Paranavaí (Protocolo nº 15.265.461-0) - EM REGIME191

DE DISCUSSÃO: A Conselheira Carmen Sivia R. Rocchi de Barros Pinto afirmou192

que todos eles geram impactos financeiros e, diante disso, o Conselheiro Sydnei193

Roberto Kempa sugeriu que cada um destes processos tenham uma planilha para194

que se acompanhe detalhadamente a evolução evitando prejuízos. Cada PPC teve,195

então sua discussão em separado, com a apresentação das planilhas de aumento de196

carga horária para atender a Resolução do Conselho Nacional de Educação n.197

02/2015. O Conselheiro Rogério Ribeiro destacou que esses acréscimos serão198

diluídos durante o decorrer dos anos na carga horária autorizada pelo governo. Assim,199

o CAD deliberou a favor da ampliação da carga horária dos Projetos Políticos200

Pedagógicos dos Cursos, porém alertou que a forma de viabilização da alocação da201

força de trabalho na instituição, quando necessário, para a atender ampliação da202

carga horária dos novos PPC’s, é de responsabilidade da gestão da Universidade.203

EM REGIME DE VOTAÇÃO: as propostas foram aprovadas por unanimidade. 14.204

Apreciação/Deliberação sobre a ampliação da carga horária do curso e205

contratação de professor para a implantação do Novo Projeto Político206

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática, do campus de Paranavaí,207

(Protocolo nº 15.265.422-7) – foi retirado de pauta. 15. Apreciação/Deliberação do208

pedido de Relotação do Professor Marcelo Caetano Cernev Rosa do Centro de209

Ciências Humanas e da Educação do Campus de Paranavaí para o Colegiado210
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de Ciências da Computação do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, do211

Campus de Apucarana (Protocolo nº 15.428.939-9) – a Conselheira Evilise Leal212

Alves Salomão fez o relato do pedido e salientou que uma vaga será anuída do213

campus de Apucarana. EM REGIME DE DISCUSSÃO: sem manifestações. EM214

REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. 16. Apreciação/Deliberação215

do pedido de Relotação do Professor Givaldo Alves da Silva do Centro de Área216

de Ciências Humanas e da Educação do campus de Paranavaí para o Centro de217

Área de Ciências Sociais Aplicadas do campus de Apucarana. (Protocolo nº218

15.428.906-2) – a Conselheira Evilise Leal Alves Salomão fez o relato do processo219

e explicou que uma vaga será anuída ao campus de Paranavaí. EM REGIME DE220

DISCUSSÃO: não houve manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por221

unanimidade. 17. Apreciação/Deliberação do pedido de Relotação da Professora222

Márcia Marlene Stenzler do Centro de Ciências Humanas e da Educação do223

campus de União da Vitória para o Centro de Ciências Humanas e da Educação224

do campus de Paranavaí (Protocolo nº 15.428.954-2) – a Conselheira Evilise Leal225

Alves Salomão, relatou a solicitação e disse que uma vaga será anuída para o226

campus de Paranavaí. EM REGIME DE DISCUSSÃO: sem manifestação. EM227

REGIME DE VOTAÇÃO: o pedido foi aprovado por unanimidade. 18.228

Apreciação/Deliberação do pedido de Relotação da Professora Juliana Carla229

Barbieri do Centro de Ciências Humanas e da Educação do campus de230

Paranavaí para o Centro de Ciências Humanas e da Educação do campus de231

Apucarana (Protocolo nº 15.397.651-1) - a Conselheira Evilise Leal Alves232

Salomão, fez o relato do processo e esclareceu que uma vaga será anuída para o233

campus de Apucarana. EM REGIME DE DISCUSSÃO: sem manifestação. EM234

REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. 19. Apreciação/Deliberação235

do pedido de Relotação da Professora Beatriz Ávila Vasconcelos do Centro de236

Ciências Humanas, Biológicas e da Educação do campus de Paranaguá para o237

Centro de Artes do campus de Curitiba II – FAP (Protocolo nº 15.392.808-8) – a238

Conselheira Evilise Leal Alves Salomão relatou e orientou que uma vaga será239

anuída ao campus de Curitiba II – FAP. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o Presidente240
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questionou se no Colegiado de Letras do Campus de Paranaguá existe um241

contingente reduzido de professores e, se o Campus não corre o risco da extinção do242

curso de Letras. EM REGIME DE VOTAÇÃO: o processo foi aprovado por243

unanimidade. 20. Apreciação/Deliberação do Termo de Convênio entre a244

UNESPAR e a TTARGA CAREER CONSULTING para realização de estágio não245

obrigatório (Protocolo nº 15.454.750-9) - a Chefe de Gabinete, Edinéia Navarro246

Chilante, relatou o Termo de Convênio. EM REGIME DE DISCUSSÃO: não houve247

manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. 21.248

Apreciação/Deliberação do Termo de Convênio entre a UNESPAR e a249

COACIPAR para a realização de Projeto de Extensão. (Protocolo nº 15.421.137-3)250

– a Chefe de Gabinete, Edinéia Navarro Chilante, relatou o processo. EM REGIME251

DE DISCUSSÃO: sem manifestações. EM REGIME DE VOTAÇÃO: o Termo foi252

aprovado por unanimidade. 22. Apreciação/Deliberação do Termo de Convênio253

entre a UNESPAR e o SEBRAE para o desenvolvimento de projetos e254

programas (Protocolo nº 15.429.171-1) – a Chefe de Gabinete, Edinéia Navarro255

Chilante, fez o relato do processo e esclareceu que esse Termo de Convênio foi256

assinado ad referendum. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o Presidente solicitou que257

este Termo seja assinado com a UNESPAR, contemplando assim todos os Campi. A258

solicitação foi acatada pelo Conselho. EM REGIME DE VOTAÇÃO: o Termo de259

Convênio foi aprovado por unanimidade. 23. Apreciação/Deliberação do Termo de260

Convênio entre a UNESPAR e a INOVAÇÃO PARANÁ para o desenvolvimento261

de programas (Protocolo nº 15.464.647-7) – este item foi retirado de pauta por se262

tratar de uma ação administrativa que não exige aprovação do CAD. Nada mais263

havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho de Planejamento, Administração e264

Finanças da UNESPAR encerrou a sessão às 17h e 04min e eu, EDNA EULALIA DE265

ANDRADE, secretária ad hoc do CAD, lavrei a presente ata que segue assinada por266

mim, pelo Presidente e demais conselheiros em lista de presença anexa.267


