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RESOLUÇÃO N.º 013/2019 - REITORIA/UNESPAR

Dispõe sobre a utilização de denominação,
logotipo,  logomarca e  sigla  por  fundações,
institutos  e  demais  pessoas  jurídicas  de
direito  privado,  que  possuam  no  seu
estatuto  ou  contrato  social  finalidade  ou
objetivo de apoio, parceria ou qualquer tipo
de cooperação ou contrato com a UNESPAR.

O  Reitor  da  Universidade  Estadual  do  Paraná  -  Unespar,  no  uso  de  suas

atribuições legais e estatutárias:

considerando  que  as  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  já  existentes  ou

formadas/instituídas  a  partir  do  credenciamento  da  UNESPAR,  necessitam  de

autorização prévia para usar o nome/marca UNESPAR, em suas ações, projetos ou

denominação estatuária, nos termos da lei civil:  não se pode usar o nome alheio

em propaganda comercial, sem autorização da pessoa (art. 18 do Código Civil);

considerando  que,  frequentemente,  as  pessoas  e  a  mídia  têm divulgado  como

sendo a Unespar responsável por ações, situações e questões relativas às mais

diversas atividades promovidas por essas instituições de apoio  ou parceira que

utilizam parcial ou integralmente a denominação ou sigla UNESPAR em seu nome

jurídico ou de fantasia;

RESOLVE

Art.  1º.  As  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  para  utilizar,  total  ou  parcial,

referência,  denominação,  logotipo,  logomarca  ou  sigla  da  Unespar,  em  seus

termos/atos constitutivos, ou de divulgação, deverão ter autorização expressa do

Conselho  de Administração  e  Finanças  –  CAD -  da  Unespar,  independente  de

possuírem convênio, termo de acordo, cooperação, contrato ou parcerias em geral

com a Instituição.

§1º A solicitação  de autorização será feita  mediante  protocolo  encaminhado  ao

gabinete da Reitoria, instruído com os documentos e justificativas necessárias.
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§2º O CAD terá um prazo de até 60 (sessenta) dias para manifestação.

§ 3º Em caso de não aprovação da utilização da denominação ou sigla, a solicitante

terá um prazo de 60 (sessenta) dias para comprovação das alterações necessárias,

conforme as recomendações do CAD.

§  4º Contra  as  decisões  do  CAD  não  caberá  recurso,  apenas  pedido  de

reconsideração,  no  entanto,  sem  interrupção  dos  prazos  previstos  nesta

Resolução.

Art. 2º. As pessoas jurídicas que, de alguma forma já utilizam, total  ou parcial,

referência,  denominação,  logotipo,  logomarca  ou  sigla  da  Unespar,  em  seus

estatutos, contratos ou termos de constituição, terão um prazo de 30 (trinta) dias

para  o  encaminhamento  do  pedido,  nos  termos  desta  resolução,  sob  pena  de

rescisão dos termos de parceria, cooperação, convênio ou acordos em geral, sem

prejuízo de outras medidas previstas em lei.

Art. 3º O descumprimento do disposto nesta resolução implicará em violação do

disposto  no  art.  18  do  Código  Civil,  sem  prejuízo  da  responsabilização  dos

servidores que eventualmente compuserem o quadro de instituidores, associados

ou sócios das respectivas pessoas jurídicas.

Art. 4º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Antonio Carlos Aleixo
Reitor
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Paranavaí-PR, 06 de novembro de 2019

Ofício 021/2019 – AC/UNESPAR

Pelo presente solicitamos ao Magnifico Reitor e Presidente do Conselho de
Planejamento, Administração e Finanças da Unespar, a inclusão, na pauta do
próximo CAD, do processo que contem a solicitação da Fundação de Apoio, antiga
Fundação de Apoio à Fafipa, para utilização do nome da Unespar.

A solicitação da Fundação foi motivada pela Resolução Unespar 013/2019 da
Reitoria, que dispõe sobre a utilização de denominação, logotipo, logomarca e sigla
por fundações, institutos e demais pessoas jurídicas de direito privado, que possuam
no seu estatuto ou contrato social finalidade ou objetivo de apoio, parceria ou
qualquer tipo de cooperação ou contrato com a UNESPAR.

A referida Resolução considera que as pessoas jurídicas de direito privado, já
existentes ou formadas/instituídas a partir do credenciamento da UNESPAR,
necessitam de autorização prévia para usar o nome/marca UNESPAR, em suas
ações, projetos ou denominação estatuária, nos termos da lei civil: não se pode usar
o nome alheio em propaganda comercial, sem autorização da pessoa (Art. 18 do
Código Civil).

Desta forma e, diante da solicitação feita pela Fundação para uso do nome
“Unespar” em sua razão social e nos processos de divulgação dos cursos e
concursos que organiza, solicitamos a manifestação do Conselho de Planejamento,
Administração e Finanças.

Magnífico Reitor
Antonio Carlos Aleixo
Presidente do CAD - Unespar
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Para conhecimento e discussões neste conselho, solicitamos levar em consideração
que a Unespar tem recebido, desde 2015, uma série de questionamentos sobre
concursos ou cursos de especialização Lato Sensu que são, na verdade,
organizados pela Fundação de Apoio utilizando o nome “Unespar”, sem autorização
deste Conselho. Somente neste ano de 2019, a Ouvidoria da Unespar registrou 10
atendimentos (denúncias ou de reclamações) referentes à problemas em concursos
ou a demora na entrega de certificados de pós-graduação Lato Sensu, de
responsabilidade da Fundação.

Também deve-se registrar que a Assessoria de Comunicação da Unespar recebe,
via redes sociais (Instagram e Faceboock) mensagens que cobram
resultado/classificação de concursos e em relação a provas anuladas, que muitas
vezes envolvem prazos que já “estouraram”. As reclamações via redes sociais têm,
em sua maioria tom agressivo ou de desabafo. Como envolve a Unespar são
obrigadas a responder e sempre explicar que a instituição não tem relação direta
com os problemas e direcionar para a Fundação de Apoio se manifestar.

Outro problema, se refere aos constantes telefonemas na Progesp para responder
sobre concursos e teses seletivos organizados pela Fundação. Não é demais
lembrar que a Unespar conta com número reduzido de funcionários e, muitas vezes,
precisam parar suas atividades para responder a essas reclamações.

Outra questão preocupante para a Universidade é a repercussão negativa, para a
Unespar, dos problemas relativos aos concursos organizados pela Fundação. Como
exemplo, destacamos, abaixo, matérias que saíram na mídia, envolvendo de forma
negativa o nome da Instituição.

Publicação no Jornal Folha Extra aparece o título “Justiça pede anulação de parte do
Concurso Público de Wenceslau Brás”. No corpo do texto aparece " FAFIPA –
Fundação de Apoio à Unespar – Campus de Paranavaí, órgão que foi responsável
pela aplicabilidade…" e "A Fundação de Apoio à UNESPAR não se manifestou sobre
o caso”.

Publicação no Site G1-GLOBO aparece o título “Provas do Concurso da Prefeitura
de Londrina tem 76 questões anuladas” No corpo do texto aparece “ Fundação de
Apoio à Unespar (Fafipa), responsável pelo certame”.

Publicação no Jornal Folha Extra aparece o título “Problema em concurso da prefeitura
adia a volta às aulas e afeta cerca de dois mil alunos” No corpo do texto aparece “A
Fundação de Apoio à UNESPAR não se manifestou sobre o caso".

Publicação no Site Bonde.com.br aparece o título”Mais de 70 questões do Concurso
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da prefeitura de Londrina são anuladas” No corpo do texto aparece “A Fundação de
Apoio à Unespar (Fafipa) divulgou o gabarito oficial do concurso da Prefeitura de
Londrina na noite de terça-feira (17). A instituição também tornou público a lista de
questões que foram anuladas ou tiveram alterações no gabarito. Pelo edital,
divulgado no site da Fafipa, 76 testes foram anulados e outros 66 modificados por
conta dos recursos apresentados pelos candidatos”. “O caso que chamou mais a
atenção envolve questões da prova de Psicologia, que, segundo denúncia
apresentada por uma candidata, havia sido baseada em uma lei de Portugal.
Cinco dos testes, apesar de questionados, não foram anulados, mas tiveram o
gabarito modificado”.

Esta Controladoria por meio do Ofício 018/2019 de 03 de outubro de 2019,
comunicou a Sra. Helena Oliveira Leite - Diretora Presidente da Fundação de Apoio
à Unespar que há no site da instituição, a Resolução 013/2019 –
REITORIA/UNESPAR que trata da regulamentação para a utilização de
denominação, logotipo, logomarca e sigla por fundações, institutos e demais
pessoas jurídicas de direito privado, que possuam no seu estatuto ou contrato social
finalidade ou objetivo de apoio, parceria ou qualquer tipo de cooperação ou contrato
com a Unespar e alertou para o cumprimento da mesma.

Com as considerações acima, solicitamos que a resposta da presidência da
Fundação e sua solicitação sejam objeto de discussão deliberação deste Conselho

Cordialmente,
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