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CONVOCAÇÃO Nº 003/2020 - CAD 
 

O Magnífico Reitor e Presidente do Conselho de Planejamento, Administração e 
Finanças – CAD, da Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR, Prof. Antonio 
Carlos Aleixo, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,  
 
 

RESOLVE: 
 

CONVOCAR OS PRÓ-REITORES, DIRETORES DE CAMPUS E CONSELHEIROS 
ELEITOS DO CAD para a 3ª (terceira) Sessão (2ª Extraordinária), que se realizará 
no dia 30 (trinta) do mês de junho do corrente ano, com início às 9h (nove horas), 
pela plataforma digital Skype Business, conforme regulamentado pela Resolução 
002/2020 REITORIA – UNESPAR, para as atividades administrativas realizadas 
durante o período de isolamento social para o enfrentamento à pandemia do novo 
Coronavírus COVID-19.  

 

 
PAUTA 

 
I. Expediente: 

 
1. Aprovação das Atas da 1ª Sessão Ordinária e da 2ª Sessão (1ª Extraordinária) de 

2020; 
2. Comunicações. 
 
 
II. Ordem do dia: 
 
3. Apreciação/Deliberação sobre o Termo de Cooperação entre a UNESPAR e o 
Instituto de Educação para o Futuro, que visa ao desenvolvimento de projetos e 
atividades voltadas para a Extensão Universitária (Processo nº 16.269.931-8); 
 
4. Apreciação/Deliberação sobre o Termo de Cooperação entre a UNESPAR e a 
International Human Motricity Network (IHMN), que visa ao desenvolvimento de 
relações acadêmicas, culturais e científicas entre as instituições (Processo nº 
16.400.358-2); 
 
5. Apreciação/Deliberação sobre o Termo de Cooperação entre a UNESPAR e o 
CIEA - Centro de Integração de Empresa Aluno LTDA, que visa ao desenvolvimento 
de atividades conjuntas para a operacionalização de programas de estágios não-
obrigatórios (Processo nº 16.145.038-3); 
 
6. Apreciação/Deliberação sobre o Acordo de Cooperação entre a UNESPAR e o 
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE/S que visa ao desenvolvimento de 
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atividades para promoção da integração de estudantes ao mercado de trabalho, por 
meio de programas de Estágio (Processo nº 16.493.790-9); 
 
7. Apreciação/Deliberação sobre o Acordo de Cooperação entre a UNESPAR e a 
Universidade de Lisboa que visa a realização de atividades de cunho acadêmico, 
científico e cultural (Processo nº 16.091.814-4); 
 
8. Apreciação/Deliberação sobre o Termo de Cooperação entre a UNESPAR 
Campus de Paranavaí e a Associação Comercial e Empresarial de Paranavaí – 
ACIAP, que visa ao desenvolvimento de projetos e atividades voltadas para a 
Extensão (Processo nº 16.457.422-9); 
 
9. Apreciação/Deliberação sobre o Termo de Cooperação entre a UNESPAR e a 
Tecnodata Educacional ltda, com o objetivo de regular e formalizar as condições 
básicas para a realização de estágios não-obrigatórios para estudantes da 
Universidade (Processo nº 16.237.797-3); 
 
10. Apreciação/Deliberação sobre o Acordo de Cooperação entre a UNESPAR e a 
Universidade de Lusófona de Humanidade e Tecnologias – ULHT, que visa ao 
desenvolvimento de intercâmbio para a mobilidade discente e docente, bem como a 
cooperação científica e de outras áreas, na Graduação e Pós-graduação (Processo 
nº 16.607.632-3); 
 
11. Apreciação/Deliberação sobre o Acordo de Cooperação entre a UNESPAR e o 
Instituto Politécnico do Porto (em Portugal) visando ao desenvolvimento e a amizade 
entre os signatários, estimulando e apoiando atividades e projetos académicos,  
profissionais  e  interculturais  dirigidos  a  estudantes,  funcionários  e  
docentes  de ambas as instituições (Processo nº 16.616.861-9);  
 
12. Apreciação/Deliberação sobre o Termo de Convênio entre a UNESPAR e o 
Banco Santander Brasil S.A. para viabilização do Programa de Bolsas do Santander 
Universidades 2020 (Processo nº 16.581.812-1); 
 
13. Apreciação/Deliberação sobre o Termo de Cooperação entre a UNESPAR e o 
Município de Campo Mourão, por meio da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e a Fundação Cultural, que visa a realização de uma Feira de objetos 
antigos em local público, como componente de disciplina do Curso de Pós-
graduação Stricto Sensu, Mestrado Profissional em História (PROFHISTÓRIA) 
ofertado no Campus de Campo Mourão da UNESPAR (Processo nº 16.641.612-4);  
 
14. Apreciação/Deliberação sobre o Termo de Convênio entre a UNESPAR e a 
Enjoy Consultoria-EIRELI ME que visa ao desenvolvimento de atividades 
relacionadas aos estágios, obrigatórios ou não obrigatórios (Processo nº 
16.645.239-2); 
 
15. Apreciação/Deliberação sobre o Termo de Cooperação entre a UNESPAR e a 
REIVO’S – Emiliana Indústria de Produtos e Chocolates EIRELI, visando ao 
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desenvolvimento de atividades conjuntas de estágio não-obrigatórios (Processo nº 
16.671.545-8); 
 
16. Apreciação/Deliberação sobre o Termo de Cooperação entre a UNESPAR 
Campus de União da Vitória, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IDR e 
a Prefeitura Municipal de União da Vitória, que visa ao desenvolvimento de um 
conjunto  de  ações  nos  municípios  da  área  de  abrangência  das  
Instituições, voltadas para a organização e o desenvolvimento sócio econômico das 
cadeias produtivas da piscicultura e da Erva Mate (Processo nº 16.669.317-9);  
 
17. Homologação do 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica 62/19, 
assinado “ad referendum” do CAD, entre a UNESPAR e a Superintendência Geral 
de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -SETI, para o desenvolvimento da 3ª etapa 
do Projeto: “O Paraná fala Inglês” (Processo nº 16.424.303-6); 
 
18. Homologação do Termo de Cooperação, assinado “ad referendum” do CAD, 
entre a UNESPAR e a Universidade Anadolu visando a participação no Projeto 
“Educação em Artes e Transformação Social (AEST)” em 2021 (Processo nº 
16.504.324-3); 
 
19. Homologação do Termo de Compromisso, assinado “ad referendum” do CAD, 
entre a UNESPAR e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – CAPES, visando a participação no Programa de Apoio à Aquisição de 
Periódicos (PAAP) (Processo nº 16.575.389-5); 
 
20. Homologação do Termo de Convênio 058/2020, assinado “ad referendum” do 
CAD, entre a UNESPAR e a Fundação Araucária para o desenvolvimento do Projeto 
“A Formação Territorial do Contestado:  processos, conflitos e resistências” 
(Processo nº 16.549.713-9); 
 
21. Homologação do Termo de Convênio 059/2020, assinado “ad referendum” do 
CAD, entre a UNESPAR e a Fundação Araucária para o desenvolvimento do Projeto: 
Comunidade de Prática como contexto de desenvolvimento profissional docente e o 
juízo professoral de professores que ensinam Matemática (Processo nº 16.549.723-
6); 
 
22. Homologação do Termo de Convênio 060/2020, assinado “ad referendum” do 
CAD, entre a UNESPAR e a Fundação Araucária para o desenvolvimento do Projeto: 
“Vilas Rurais no Noroeste do Paraná: diagnóstico e perspectivas” (Processo nº 
16.549.742-2); 
 
23. Apreciação/Deliberação sobre o Termo de Convênio entre a UNESPAR e o 
Ministério Público do Estado do Paraná com o objetivo de formalizar as condições 
para concessão de estágio aos estudantes da Universidade (Processo nº 
16.689.427-1); 
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24. Apresentação do Relatório de Atividades da Comissão Permanente de 
Processos Seletivos – CPPS de 2019 (Processo nº 16.402.583-7). 

 

 

Paranavaí, 19 de junho de 2020. 

 

 

 

Antonio Carlos Aleixo 
Reitor  


