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Ata da 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO, 1 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – CAD, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 2 

PARANÁ – UNESPAR. Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho de 2019, às 3 

09h30min (nove horas e trinta minutos), reuniram-se os membros do Conselho de 4 

Planejamento, Administração e Finanças – CAD, na Sala de Reuniões da Sede da 5 

Reitoria, sito à Avenida Rio Grande do Norte, 1525, Paranavaí - PR, conforme lista de 6 

presença anexa para deliberar sobre a pauta prevista na Convocação nº 002/2019 – 7 

CAD. A Secretaria dos Conselhos Superiores recebeu a justificativa de ausência da 8 

conselheira Carmen Silvia R. Rocchi de Barros Pinto que alegou falta de transporte 9 

até Paranavaí. I - Expediente: 1. Aprovação da ata da 1ª Sessão do CAD de 2019; 2. 10 

Comunicações. II - Ordem do dia: 3. Apreciação/deliberação da estimativa de 11 

Receitas e Despesas do Concurso Vestibular 2019/2020, processo nº 15.668.948-3; 12 

4. Apreciação/deliberação sobre os aspectos administrativos e financeiros da proposta 13 

de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação em Educação Física – 14 

Habilitação em Bacharelado ou Licenciatura – do Campus de Paranavaí, em 15 

atendimento à Deliberação nº06/2018-CNE, processo nº 15.781.323-4; 5. 16 

Homologação do Termo de Convênio assinado “ad referendum” do CAD entre a 17 

Unespar e a Fundação Araucária por meio da chamada pública 25/2018 – Programa 18 

de Apoio à Organização de Eventos das Associações ou Sociedades Técnico-19 

científicas e Institutos de Pesquisa, que prevê a realização do XIII Fórum Estadual das 20 

Licenciaturas das Matemáticas – FELIMAT, na Unespar, Campus de Campo Mourão, 21 

sob coordenação da professora Talita Secorum, processo nº15.794.263-8; 6. 22 

Homologação do Termo de Convênio assinado “ad referendum” do CAD entre a 23 

Unespar e a Fundação Araucária por meio da chamada pública 23/2018 – Programa 24 

de Apoio a Publicações Científicas – Fortalecimento de Editoras, que prevê o 25 

fortalecimento da Editora Fecilcam, Campus de Campo Mourão, sob coordenação da 26 

professora Suzana Pinguelo Morgado, processo nº15.794.383-9; 7. Homologação do 27 

Termo de Convênio assinado “ad referendum” do CAD entre a Unespar e a Fundação 28 

Araucária, conforme Chamada Pública 25/2018, que prevê o Programa de Apoio à 29 
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Organização de Eventos das Associações ou Sociedades Técnico-científicas e 30 

Institutos de Pesquisa, visando a realização do 1º Seminário Internacional Zicosur 31 

Universitário 2019 – Energias renováveis e o 29º Encontro de Reitores da Rede 32 

Zicosur, sob coordenação da professora Gisele Onuki, processo nº. 15.796.289-2; 8. 33 

Homologação do Termo de Convênio Santander Universidades 2019, assinado “ad 34 

referendum” do CAD, processo nº.15.666.047-7; 9. Apreciação/deliberação sobre o 35 

Termo de Convênio entre a Universidade Federal da Bahia e a Unespar, que visa o 36 

estágio entre as instituições, processo nº.15.777.999-0; 10. Apreciação/deliberação 37 

sobre o Convênio entre a Unespar Campus de Campo Mourão e o Centro de 38 

Educação Santa Rita (Cedus), visando a execução do Programa de Formação de 39 

Aprendizes, processo nº. 15.729.881-0; 11. Apreciação/deliberação sobre o Termo de 40 

Cooperação entre a Unespar, a Fundação Cultural de Paranavaí e o Instituto Federal 41 

do Paraná (IFPR), que visa o desenvolvimento conjunto de Projetos de Pesquisa, 42 

Extensão e Cultura, processo nº. 15.787.103-0; 12. Apreciação/deliberação sobre o 43 

Termo de Parceria entre a Prefeitura Municipal de Lunardelli-PR e a Unespar por meio 44 

do Campus de Apucarana, processo nº. 15.736.836-2; 13. Apreciação/deliberação 45 

sobre o Termo de Parceria entre Operadores de Mídia Indoor e a Unespar Campus 46 

de Campo Mourão, processo nº.15.821.553-5; 14. Apreciação/deliberação sobre o 47 

Acordo de Cooperação com a Fundação Grupo Boticário-FGB e a Unespar, para o 48 

desenvolvimento de Projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, processo nº. 49 

15.814.971-0; 15. Discussão do documento Lei Geral das Universidades Estaduais do 50 

Paraná. EM REGIME DE DISCUSSÃO: sem manifestação. EM REGIME DE 51 

VOTAÇÃO: aprovada por unanimidade. O Presidente, Prof. Atonio Carlos Aleixo, 52 

apresentou a nova conselheira do CAD, Sandra Salete Camargo Silva, que assumiu 53 

a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento (PROGESP), visto que o 54 

Agente Universitário Elói Vieira Magalhães retorna à Pró-reitoria de Extensão e 55 

Cultura (PROEC) como Pró-reitor, devido ao bom trabalho que desempenhou ao 56 

assumir o cargo interinamente. Na sequência, iniciaram-se as discussões sobre os 57 

itens da pauta: 1. Aprovação da ata da 1ª Sessão do CAD de 2019. EM REGIME DE 58 
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DISCUSSÃO: sem manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: a ata foi aprovada por 59 

maioria com 2 (duas) abstenções. 2. Comunicações: O Presidente, Prof. Antonio 60 

Carlos Aleixo, comunicou que a Unespar recebeu na última quarta-feira (19), um 61 

Ofício da Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Paraná solicitando 62 

a desocupação, em 30 (trinta) dias, de um imóvel localizado em Caieiras, que pertence 63 

à União e estava cedido ao Município de Guaratuba, que possui um Convênio com a 64 

Universidade por meio do Centro de Produção e Propagação de Organismos 65 

Marinhos (CPPOM), que desenvolve projetos conjuntos de pesquisa, visando o 66 

desenvolvimento tecnológico, cultural e extensão. Porém, o Presidente explicou que, 67 

por inadimplência do Município, o contrato de cessão do imóvel foi rescindido, 68 

inclusive no Ofício enviado pela referida Superintendência, consta que o mesmo não 69 

poderia ter sido objeto de convênio com a Unespar. Com isso, explicou que, 70 

inicialmente, no mês de março, a Superintendência oficiou a Prefeitura sobre a 71 

devolução do imóvel, no entanto não houve manifestação da prefeitura. O Presidente, 72 

Prof. Antonio Carlos Aleixo, destacou, ainda, que a Universidade deve entregar as 73 

chaves para a Prefeitura e, como consequência o convênio precisar ser rescindido e, 74 

assim, passará na próxima sessão do CAD. Afirmou, também, que pediu à Chefe de 75 

Gabinete, Edinéia Fátima Navarro Chilante, que elaborasse um Ofício para a 76 

Superintendência pedindo que fosse firmado um Convênio da Unespar diretamente 77 

com a União, para dar continuidade aos trabalhos do CPPOM no imóvel em questão. 78 

A Diretora de Projetos e Convênios, Gisele Maria Ratiguieri destacou que, no termo 79 

de rescisão do Convênio, constará uma cláusula especificando que esta ação de 80 

devolução do imóvel deveu-se a uma falha da Prefeitura. A conselheira Sandra Salete 81 

Camargo Silva evidenciou que o texto do Ofício dá a entender que a inadimplência 82 

do Município com a União já existia antes do Convênio ser firmado o que merece 83 

atenção, pois influencia politicamente o trabalho que a Universidade desenvolveu no 84 

imóvel. O Presidente, Prof Antonio Carlos Aleixo explicou que no Brasil existem em 85 

torno de 5 (cinco) à 7 (sete) destes Centros de Pesquisa firmados há muito tempo com 86 

Organismos Internacionais, visando o repovoamento de populações marinhas, sendo 87 
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a Baía de Guaratuba um local propício para este trabalho. O conselheiro Sydnei 88 

Roberto Kempa explicou que o terreno pertence à União e o Prédio foi construído por 89 

meio de um Convênio da Prefeitura com o Banco Mundial, e os equipamentos 90 

utilizados pertencem à Unespar. O Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo 91 

evidenciou que o Campus de Paranaguá deve elaborar um documento formalizando 92 

a entrega das chaves e informando que a Universidade irá retirar os equipamentos. O 93 

conselheiro Cleverson Molinari Mello explicou que segundo a coordenadora do 94 

Convênio, tanto os seres vivos como os equipamentos serão realocados em outros 95 

espaços físicos do campus. Considerando todas estas questões o Presidente, Prof. 96 

Antonio Carlos Aleixo, evidenciou que entrará em contato com a Superintendência 97 

do Patrimônio da União no Estado do Paraná, buscando uma solução que não 98 

prejudique a Universidade. O conselheiro Rogério Ribeiro informou que ontem pediu 99 

aos Campi que enviassem à Pró-reitoria de Administração e Finanças (PRAF) o 100 

pedido de programação orçamentária para o terceiro trimestre. No entanto, alerta que 101 

o recurso para este período ainda está na égide do contingenciamento imposto pelo 102 

Governo do Estado do Paraná. Destacou que a Unespar deve planejar bem a 103 

utilização destes recursos, alertando para a não realização de despesas sem prévio 104 

empenho o que se configura como crime de responsabilidade. O conselheiro Rogério 105 

Ribeiro chamou a atenção para o fato de que o orçamento precisa ser utilizado 106 

conforme o planejamento, considerando que algumas informações ficaram faltando 107 

no pedido de programação que a PRAF recebeu dos Campi. Também explicou que a 108 

Diretora de Administração Lindinalva Rocha de Souza Scandiuzzi fez um 109 

levantamento de cursos promovidos pela Escola Nacional de Administração Pública 110 

(ENAP) e encaminhou para todas as equipes das Divisões de Administração e 111 

Finanças (DAFs) dos Campi os cursos na modalidade a distância, para que os 112 

funcionários possam participar. Assim, pediu que os Diretores de Campus incentivem 113 

os funcionários e Agentes Universitários a realizarem os cursos, em horário de 114 

expediente. O conselheiro Joab Jacometti agradeceu à Reitoria, na pessoa da 115 

professora Meire Lóde, Diretora de Assuntos Estudantis, que viabilizou junto aos 116 
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Grupos de Trabalho (GTs) dos estudantes, a organização do III Fórum de Graduação 117 

da Unespar, que ocorreu no Campus de Campo Mourão no último feriado contando 118 

com 68 (sessenta e oito) estudantes de todos os Campi, que deliberaram sobre 119 

algumas ações para melhoria da Unespar. Agradeceu ao Pró-reitor de Planejamento 120 

Angelo Marcotti bem como do Diretor de Campus, João Marcos Borges Avelar, 121 

que deram apoio e suporte durante o evento além dos Sindicatos dos Bancários, dos 122 

Engenheiros e da APP Sindicato que ajudaram, inclusive, no custeio do evento. Com 123 

base nas discussões do Fórum, pediu que os Diretores de Campus escutassem mais 124 

as ideias e reivindicações dos acadêmicos que têm enfrentado dificuldades de 125 

comunicação e de recebimento das informações importantes sobre a Universidade. 126 

Por fim, destacou que o evento foi produtivo agradecendo à Gestão da Unespar por 127 

ter permitido sua realização. O próximo Fórum já esta marcado para o dia 01/05/2020 128 

em Curitiba. O conselheiro Angelo Marcotti comunicou sobre a aquisição de 129 

equipamentos para a Universidade por meio do Tribunal Regional do Trabalho de 130 

Maringá (TRT), que estava se desfazendo destes. Destacou ainda que a PROPLAN 131 

está atenta aos editais deste Tribunal para aquisição de mais equipamentos 132 

realizando a mesma solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Afirmou que 133 

quando outro lote estiver disponível será repassado aos Campi, conforme a 134 

necessidade de cada um. O conselheiro João Marcos Borges Avelar elogiou a 135 

qualidade dos computadores adquiridos pela PROPLAN, e informou sobre o 136 

andamento de uma obra no Campus, cuja previsão de término é em outubro deste 137 

ano. Relatou um atraso no repasse de verbas pelo Ministério da Educação (MEC) para 138 

a conclusão da obra, agradecendo o empenho da Diretora de Projetos e Convênios, 139 

Gisele Maria Ratiguieri, pela negociação estabelecida com o Governo, visto que o 140 

recurso para conclusão será liberado pelo Ministério da Economia. Afirmou que o 141 

primeiro bloco de salas construído no Campus está passando por problemas judiciais 142 

devido a alguns problemas estruturais, inclusive, recentemente, receberam a visita de 143 

um Perito que realizou a vistoria. Este laudo subsidiou a emissão de uma ordem 144 

judicial, na qual será comunicada em breve, determinando que a empresa responsável 145 
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pela obra pague uma indenização ao Campus. O conselheiro João Marcos Borges 146 

Avelar, também destacou que no ano passado o Campus de Campo Mourão 147 

conseguiu uma licitação para compra de livros e uma camioneta. Finalizando sua fala, 148 

afirmou que Resolução nº 010/2015, que regulamenta os procedimentos para 149 

cobrança de elaboração de provas de Concursos, estabelece que seja pago o valor 150 

de R$60,00 (sessenta reais) por questão, porém esse valor vem dificultando a 151 

execução dos trabalhos, que fica caro para as Prefeituras, fazendo com que o Campus 152 

perca para outras empresas, deixando assim, de captar recursos o que é importante. 153 

O conselheiro Valderlei Garcias Sanches, agradeceu à Diretora de Projetos e 154 

Convênios, Gisele Maria Ratiguieri, pelo auxílio no pedido de liberação de uma 155 

emenda parlamentar destinada à aquisição de equipamentos de informática. Reiterou 156 

o problema de segurança enfrentado pelo Campus, que em menos de trinta dias, 157 

registrou 6 (seis) boletins de ocorrências. Segundo o conselheiro, um dos fatores que 158 

contribui para isto é que a praça, próxima às dependências do Campus, está sendo 159 

reformada, o que acabou isolando o local. Chamou a atenção para o fato de que as 160 

ocorrências mais comuns foram: roubo de celulares nas calçadas, agressão física 161 

dentro do Campus, furtos de bicicletas capacetes e mochilas. Frisou que foram 162 

tomadas medidas emergenciais, entre elas, a abertura dos portões do Campus até as 163 

19h e 15min (dezenove horas e quinze minutos), bem como o auxílio da Patrulha 164 

Escolar nas redondezas, que vem retraindo as ocorrências citadas. Destacou, 165 

inclusive, alguns problemas na cobertura do Campus, que foi trocado apenas 30% 166 

(trinta por cento) do telhado e após, a empresa desapareceu. Diante desta situação 167 

afirmou que o processo já está na justiça e em breve será aberto um novo Edital para 168 

contratação de outra empresa visando a conclusão da obra. Afirmou ao conselheiro 169 

Angelo Marcotti que o Campus precisa de mobília e gostaria de ser comunicado 170 

quando houvesse novas aquisições de móveis. O conselheiro Daniel Fernando 171 

Matheus Gomes também relatou problemas de furtos no Campus de Apucarana, 172 

inclusive durante o dia. O conselheiro Edmar Bonfim de Oliveira relatou uma 173 

Parceria entre os Campi de Apucarana, Paranavaí e Campo Mourão para 174 
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apresentação do espetáculo de música do grupo Big Belas Band em homenagem ao 175 

aniversário de criação destes, antes denominadas Faculdades isoladas. Ressaltou 176 

que o grupo se apresentará dia 31 de julho (trinta e um) em Campo Mourão, 01 (um) 177 

de agosto em Paranavaí, que está viabilizando recursos para hospedagem e 178 

alimentação da equipe, e por fim, no dia 02 de agosto (dois) em Apucarana. Também 179 

destacou que o Centro de Atividades Corporais do Campus vem relatando, há algum 180 

tempo, problemas estruturais cuja situação se agravou ainda mais recentemente. 181 

Informou que os bombeiros, solicitando laudo de um engenheiro da estrutura do local. 182 

O Vice-diretor do Campus de Curitiba II/FAP, Marcelo Bourscheid, comunicou que o 183 

Campus iniciou, no mês de abril, conversas com a Coordenadoria de Patrimônio do 184 

Estado em busca de novas instalações para a FAP, não apenas devido aos problemas 185 

decorrentes do grande volume de chuva que acometeu a região em março, mas, 186 

principalmente, pela necessidade de ampliação do Campus que tem sido 187 

continuamente debatida em reuniões administrativas e nas sessões do Conselho de 188 

Campus. Explicou que após a verificação e análise dos imóveis do Estado, a sede do 189 

Centro de Excelência em Tecnologia Educacional do Paraná (CETEPAR), ocupada 190 

pela Secretaria de Estado da Educação, se apresentou como um bom espaço para 191 

acomodar um Campus universitário e o pedido de Cessão de Uso, portanto, está 192 

tramitando nos setores daquela Secretaria. Por fim, destacou que foi apresentado à 193 

Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) o Relatório Anual de Atividades do ano 194 

de 2018, referente ao Convênio entre a Unespar Campus de Paranavaí e o Colégio 195 

Estadual (CEP), também do mesmo município, que visa o desenvolvimento do Projeto 196 

de Extensão “Liga da leitura”. Assim, explicou que a Pró-reitoria foi de Parecer 197 

Favorável, e encaminhou à Diretoria de Projetos e Convênios para arquivamento. II. 198 

Ordem do dia: 3. Apreciação/deliberação da estimativa de Receitas e Despesas 199 

do Concurso Vestibular 2019/2020 (Processo nº 15.668.948-3) – o conselheiro 200 

Rogério Ribeiro apresentou a proposta explicando que a Comissão Permanente de 201 

Processo Seletivo (CPPS), encaminha todos os anos uma proposta da taxa de 202 

inscrição para o Concurso Vestibular da Unespar, bem como as datas previstas para 203 
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inscrição e realização das provas que são aprovadas no Conselho de Ensino, 204 

Pesquisa e Extensão (CEPE). Assim, na proposta está prevista a cobrança de 205 

R$110,00 (cento e dez reais para a inscrição), o mesmo valor do ano passado. 206 

Continuou explicando que a estimativa de inscritos foi estabelecida 6.454 (seis mil 207 

quatrocentos e cinquenta e quatro) pessoas, gerando assim, uma receita bruta de 208 

R$710.000,00 (setecentos e dez mil reais) enquanto as despesas ficariam no valor de 209 

R$452.000,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil reais) o que indicaria um superavit 210 

de R$258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais). Porém, evidenciou que a 211 

relatoria do processo está ajustando o balanço financeiro apresentado, pois na 212 

previsão de Receitas, a CCV não considerou o bloqueio realizado pelo Governo do 213 

Estado do que é arrecadado pelas Universidades, denominado Desvinculação de 214 

Receitas de Estados e Municípios (DREM). Diante disso, se for arrecadado os 215 

R$710.000,00 (setecentos e dez mil reais), R$213.000,00 (duzentos e treze mil reais) 216 

ficaram retidos. Evidenciou, inclusive, que não foram consideradas, nos cálculos, as 217 

taxas bancárias inerentes à emissão de Boletos, somando R$2,00 (dois) por Boleto 218 

expedido, somando uma despesa de R$12.900,00 (doze mil e novecentos reais). 219 

Assim, a Universidade teria um superavit disponível, se executadas na integralidade, 220 

as Despesas e Receitas previstas de R$32.600,00 (trinta e dois mil e seiscentos reais). 221 

Considerando este valor, explicou que é necessário deduzir os pagamentos feitos por 222 

Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) utilizado para contratação dos profissionais 223 

autônomos que aplicarão as provas, que exigem o recolhimento de 20% (vinte por 224 

cento) de INSS Patronal, totalizando o valor de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais). 225 

Diante disto, conforme colocado pelo conselheiro, haveria uma redução do superavit 226 

para R$6.100,00 (seis mil e cem reais) reais e, caso a Universidade não alcance o 227 

número previsto de inscritos, as despesas ocorrerão praticamente na mesma 228 

proporção, podendo, inclusive, se transformar em deficit. EM REGIME DE 229 

DISCUSSÃO: O conselheiro Edmar Bonfim de Oliveira chamou a atenção para a 230 

falta de detalhes na proposta, referente aos itens citados pelo conselheiro Rogério 231 

Ribeiro, visto que este detalhamento já havia sido colocado nas Sessões do CAD no 232 
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ano passado. O conselheiro Angelo Marcotti sugeriu a apresentação do Relatório de 233 

Despesas padronizado, conforme o Manual Técnico de Orçamento do Estado, que 234 

proporcionará aos conselheiros do CAD mais subsídios para avaliação da proposta. 235 

De forma geral, os conselheiros alertaram para os altos gastos com a divulgação do 236 

Concurso Vestibular. Diante disso, o conselheiro Joab Jacometti esclareceu que a 237 

quantidade de flyers é feita de forma programada para cada Campus, com as 238 

informações específicas de cada Curso. O Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, 239 

evidenciou que o Vestibular na Unespar nunca foi superavitário, nem mesmo na época 240 

das faculdades isoladas. O conselheiro Joab Jacometti destacou que o valor da taxa 241 

de inscrição foi mantido em R$110,00 (cento e dez reais) devido ao fato, de que, a 242 

maior parte dos alunos são de renda baixa. O conselheiro Rogério Ribeiro afirmou 243 

que o valor deve ser mantido e a proposta aprovada, com as sugestões de 244 

complementação de informações apresentando principalmente a Memória de Cálculo 245 

detalhadas das despesas, ainda este ano, para apreciação no CAD. EM REGIME DE 246 

VOTAÇÃO: aprovada por unanimidade. 4. Apreciação/deliberação sobre os 247 

aspectos administrativos e financeiros da proposta de novo Projeto Político 248 

Pedagógico do Curso de Graduação em Educação Física – Habilitação em 249 

Bacharelado ou Licenciatura – do Campus de Paranavaí, em atendimento à 250 

Deliberação nº06/2018-CNE (Processo nº 15.781.323-4) – o conselheiro Angelo 251 

Marcotti relatou o Parecer da PROPLAN, destacando que esta é uma demanda 252 

desde o ano passado para apresentação da proposta de oferta do grau de 253 

Bacharelado, no curso de Educação Física do Campus de Paranavaí, visando a 254 

ampliação do mercado de trabalho aos profissionais que se formarão. De forma geral, 255 

explicitou que faltaram algumas informações importantes na proposta, tais como: 256 

ausência do critério a ser utilizado para abertura de turma, número vago de docentes 257 

a serem contratados e o regime de trabalho destes bem como a não especificação de 258 

materiais didáticos e necessidade de ampliação da estrutura física. A conselheira 259 

Sandra Salete Camargo Silva relatou o Parecer da PROGESP, destacando as 260 

mesmas inconsistências já citadas anteriormente pelo conselheiro Angelo Marcotti. 261 
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O conselheiro Rogério Ribeiro relatou o Parecer da PRAF reiterando a falta de 262 

algumas informações na proposta, as mesmas citadas nos pareceres anteriores. 263 

Destacou ainda que, concorda com o mérito da demanda, porém, precisa haver uma 264 

transparência de informações para apreciação do CAD, que ao aprovar, pode ser 265 

responsabilizado. O conselheiro também evidenciou que não foi apresentada 266 

claramente a demanda de formação em Bacharelado, que justifique a proposta bem 267 

como, a ausência: do impacto regional do curso; reflexos na carga-horária docente; 268 

análise da disponibilidade financeira da Universidade para contratação de 269 

profissionais, aquisição de materiais e melhorias na infraestrutura; forma clara de 270 

escolha entre Licenciatura e Bacharelado. Assim, os Pareceres das três Pró-reitorias, 271 

PROPLAN, PROGESP e PRAF, concluem que a proposta deve ser diligenciada ao 272 

Campus para esclarecimento dos pontos destacados e posterior submissão ás 273 

Instâncias Superiores da Universidade. O conselheiro Edimar Bonfim de Oliveira 274 

esclareceu alguns pontos dos Pareceres referentes à infraestrutura e materiais, porém 275 

afirmou ter alertado a equipe para a falta de informações da proposta. Reiterou ainda 276 

que as ações desenvolvidas pelo curso de Educação Física têm uma grande 277 

abrangência na Comunidade Externa por meio de alguns Projetos de Extensão. O 278 

Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, afirmou que sua principal preocupação é 279 

com a questão da carga horária docente, considerando os atuais ataques que as 280 

universidades públicas do Estado vêm sofrendo, no que diz respeito à recursos. Após 281 

uma longa discussão, e com base nos Pareceres, o conselho decidiu que o Processo 282 

seja devolvido ao Centro de Área e ao Colegiado de Curso, para se manifestarem 283 

sobre os pontos destacados, especialmente, sobre a questão da carga-horária 284 

docente. 5. Homologação do Termo de Convênio assinado “ad referendum” do 285 

CAD entre a Unespar e a Fundação Araucária por meio da chamada pública 286 

25/2018 – Programa de Apoio à Organização de Eventos das Associações ou 287 

Sociedades Técnico-científicas e Institutos de Pesquisa, que prevê a realização 288 

do XIII Fórum Estadual das Licenciaturas das Matemáticas – FELIMAT, na 289 

Unespar, Campus de Campo Mourão, sob coordenação da professora Talita 290 
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Secorum, processo nº. 15.794.263-8 – o conselheiro Rogério Ribeiro destacou que 291 

o Convênio já foi executado. EM REGIME DE DISCUSSÃO: sem manifestação. EM 292 

REGIME DE VOTAÇÃO: homologado por unanimidade; 6. Homologação do Termo 293 

de Convênio assinado “ad referendum” do CAD entre a Unespar e a Fundação 294 

Araucária por meio da chamada pública 23/2018 – Programa de Apoio a 295 

Publicações Científicas – Fortalecimento de Editoras, que prevê o 296 

fortalecimento da Editora Fecilcam, Campus de Campo Mourão, sob 297 

coordenação da professora Suzana Pinguelo Morgado, processo nº. 15.794.383-298 

9 – O Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, afirmou que o termo já foi assinado, 299 

contemplando somente o Campus de Campo Mourão por este ser o único a possuir 300 

uma Editora. Destacou também que o valor do recurso de R$100.000,00 (cem mil 301 

reais), no qual poderá ser bem investido, principalmente na Pós-graduação Stricto 302 

Sensu. EM REGIME DE DISCUSSÃO: sem manifestação. EM REGIME DE 303 

VOTAÇÃO: homologada por unanimidade. 7. Homologação do Termo de Convênio 304 

assinado “ad referendum” do CAD entre a Unespar e a Fundação Araucária, 305 

conforme Chamada Pública 25/2018, que prevê o Programa de Apoio à 306 

Organização de Eventos das Associações ou Sociedades Técnico-científicas e 307 

Institutos de Pesquisa, visando a realização do 1º Seminário Internacional 308 

Zicosur Universitário 2019 – Energias renováveis e o 29º Encontro de Reitores 309 

da Rede Zicosur, sob coordenação da professora Gisele Onuki, processo 310 

nº15.796.289-2 – O Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, esclareceu que este 311 

Convênio já foi assinado e, inclusive, finalizado. A Chefe de Gabinete, Edinéia Fátima 312 

Navarro Chilante, explicou que os Termos de Convênio com: a UGF, o Fundo Paraná, 313 

a Superintendência Geral do Estado e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 314 

de Nível Superior (CAPES), são aprovados em “ad referendum” pelo fato da 315 

Universidade estar ciente dos trâmites corretos destas instâncias, já os demais 316 

Acordos e Convênios devem passar pela aprovação do CAD. EM REGIME DE 317 

DISCUSSÃO: O conselheiro Rogério Ribeiro afirmou que, nestes dois últimos 318 

processos homologados, a Fundação Araucária demorou a assinar e liberar o recurso, 319 
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no qual foi disponibilizado somente uma semana antes dos eventos FELIMAT e 320 

Zicosur. Assim, explicou que será necessário devolver os recursos não utilizados que 321 

causou transtornos, do FELIMAT será necessário devolver os recursos que sobraram, 322 

pois quando são liberados em cima da hora, se houver alguma intercorrência no 323 

planejamento, não dá tempo de corrigir para utilizá-los. Diante disso, para evitar 324 

transtornos a quem opera as despesas e também para a utilização correta dos 325 

recursos, pediu que o setor responsável faça o devido planejamento antecipadamente. 326 

A Diretora de Projetos e Convênios, Gisele Maria Ratiguieri, ressaltou que é 327 

importante esperar o recurso do Convênio entrar na conta para marcar o evento.  EM 328 

REGIME DE VOTAÇÃO: homologado por unanimidade com a ressalva feita pelo 329 

conselheiro Rogério Ribeiro sobre a questão do planejamento. 8. Homologação do 330 

Termo de Convênio Santander Universidades 2019 assinado “ad referendum” 331 

do CAD, processo nº15.666.047-7 – O Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, 332 

afirmou que neste Convênio o Santander financia 2 (dois) alunos da Unespar visando 333 

a mobilidade internacional. EM REGIME DE VOTAÇÃO: homologado por 334 

unanimidade. 9. Apreciação/deliberação sobre o Termo de Convênio entre a 335 

Universidade Federal da Banhia e a Unespar, que visa o estágio entre as 336 

instituições, processo nº15.777.999-0 – A Diretora de Projetos e Convênios, Gisele 337 

Maria Ratiguieri, destacou que este Convênio tem como objeto proporcionar aos 338 

alunos o intercâmbio de estágio, assim, os alunos da Unespar de Paranaguá vão até 339 

a Universidade Federal da Banhia, e vice-versa. Destacou também que esta troca de 340 

alunos para estágio já era feita e agora vem ser regulamentada. EM REGIME DE 341 

DISCUSSÃO: sem manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por 342 

unanimidade. 10. Apreciação/deliberação sobre o Convênio entre a Unespar 343 

Campus de Campo Mourão e o Centro de Educação Santa Rita (Cedus), visando 344 

a execução do programa de formação de aprendizes, processo nº. 15.729.881-0 345 

– EM REGIME DE DISCUSSÃO: sem manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: 346 

aprovado por unanimidade. 11. Apreciação/deliberação sobre o Termo de 347 

Cooperação entre a Unespar, Fundação Cultural de Paranavaí e Instituto Federal 348 
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do Paraná (IFPR), que visa o desenvolvimento conjunto de Projetos de Pesquisa, 349 

Extensão e Cultura (Processo nº. 15.787.103-0) – EM REGIME DE DISCUSSÃO: 350 

sem manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. 12. 351 

Apreciação/deliberação sobre o Termo de Parceria entre a Prefeitura Municipal 352 

de Lunardelli-PR e a Unespar por meio do Campus de Apucarana (Processo nº. 353 

15.736.836-2) – A Diretora de Projetos e Convênios, Gisele Maria Ratiguieri, 354 

destacou que o objetivo é o intercâmbio técnico, científico e cultural entre as partes, 355 

sendo voltado para o planejamento do Turismo religioso na cidade de Lunardelli, no 356 

Vale do Ivaí-PR. O conselheiro Daniel Fernando Matheus Gomes, destacou que a 357 

cidade recebe 4 (quatro) vezes a população local por mês, para uma peregrinação 358 

feita pelos fiéis até a imagem de Santa Rita de Cássia, por isso a parceria com curso 359 

de Turismo do Campus de Apucarana. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por 360 

unanimidade. 13. Apreciação/deliberação sobre o Termo de Parceria entre 361 

Operadores de Mídia Indoor e a Unespar Campus de Campo Mourão (Processo 362 

nº. 15.821.553-5) – A Diretora de Projetos e Convênios, Gisele Maria Ratiguieri, 363 

destacou que esta é uma parceria que já existia no Campus de Campo Mourão, porém 364 

nesta proposta, a Procuradoria Jurídica da Unespar, apresentou um Parecer 365 

inconclusivo afirmando que se trata de um Contrato sendo necessário um processo 366 

licitatório além da análise da existência de um interesse público e acadêmico em aderir 367 

à proposta. O conselheiro Rogério Ribeiro informou que pediu a manutenção deste 368 

item na pauta para que os Conselhos Superiores se manifestem e regulamentem esta 369 

questão, e em uma próxima ocasião, a Universidade já tenha uma base de 370 

conhecimento  sobre os trâmites adequados ao processo. Também relatou o Parecer 371 

da PRAF contrário à aprovação da proposta, por se tratar que procedimento no qual 372 

implica em uma relação comercial entre a empresa privada e a Universidade visando 373 

a exploração do espaço público para vinculação de propagandas. Assim, explicou que 374 

mesmo não envolvendo recursos financeiros a empresa visa o faturamento e, neste 375 

caso, deve ser instituída uma cobrança mensal a ser pacificada mediante a veiculação 376 

da propaganda institucional, exigindo porém uma análise profunda. Por fim, o Parecer 377 
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pede a retirada imediata de todas as publicidades existentes nos Campi que não 378 

estejam com processo licitatório em vigência nos termos da legislação. EM REGIME 379 

DE DISCUSSÃO: sem manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO O PARECER: 380 

aprovado por maioria com 1 (uma) abstenção. 14. Apreciação/deliberação sobre o 381 

Acordo de Cooperação com a Fundação Grupo Boticário-FGB e a Unespar, para 382 

o desenvolvimento de Projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, 383 

processo nº. 15.814.971-0 – A Diretora de Projetos e Convênios, Gisele Maria 384 

Ratiguieri, explicou que o objeto desta proposta é estabelecer uma cooperação 385 

técnica para o desenvolvimento de Projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, 386 

visto que a FGB possui cede em uma ilha localizada em Paranaguá. Assim, uma 387 

professora desenvolve os projetos e a Unespar oferece como contrapartida o 388 

transporte dos estudantes do Curso de Turismo e Meio Ambiente do Campus de 389 

Campo Mourão até Paranaguá. O conselheiro João Marcos Borges Avelar, afirmou 390 

que o transporte dos alunos pode ser feito com a van, porém não tinha sido informado 391 

da proposta. O Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, e o conselheiro Rogério 392 

Ribeiro destacaram que haverá custo com o transporte e motorista, estadia dos 393 

alunos, além da disponibilização de um docente para o acompanhamento das 394 

atividades. A Chefe de Gabinete, Edinéia Fátima Navarro Chilante, destacou que, 395 

por se tratar de um Convênio amplo, não deveria constar esta questão específica de 396 

transporte. Assim, afirmou que mesmo nas propostas de Convênios e Acordos que 397 

não envolve recursos financeiros, deve constar as despesas e quem arcará com o 398 

pagamento destas. O conselheiro Rogério Ribeiro afirmou que, diante das 399 

informações mostradas até o momento, o processo deve ser retirado de pauta e 400 

retornar ao Campus para esclarecimento passando também pelo Conselho de 401 

Campus. EM REGIME DE VOTAÇÃO: a proposta de devolução em diligência para 402 

esclarecimento foi aprovada por unanimidade. 15. Discussão do documento Lei 403 

Geral das Universidades Estaduais do Paraná – O Presidente, Prof. Antonio 404 

Carlos Aleixo, solicitou aos Diretores que fizessem um relato breve de como está o 405 

debate da Lei nos Campi, o que ocorreu na sequência. O Presidente, Prof. Antonio 406 
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Carlos Aleixo, pediu ao conselheiro Angelo Marcotti que, ao concluir as análises e 407 

os cálculos da PROPLAN sobre a Universidade, considerando a proposta de Lei, que 408 

encaminhasse uma síntese aos Campi, para subsidiar as discussões. Nada mais 409 

havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho de Administração, Planejamento e 410 

Finanças da Unespar encerrou a sessão às 15h e 50min (quinze horas e cinquenta 411 

minutos) e eu, ANA CRISTINA ZANNA CATHCART, Secretária dos Conselhos 412 

Superiores da Unespar, lavrei a presente ata que segue assinada por mim, pelo 413 

Presidente e demais conselheiros em lista de presença anexa. 414 


