
ATA  DA  3A.  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  ENSINO,  PESQUISA  E 
EXTENSÃO – CEPE, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR. Aos 
27 (vinte e sete) dias do mês de outubro de 2015,  reuniram-se os membros do Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, no auditório do  campus de Campo Mourão, 
conforme  lista  de  presença  em  anexo,  para  deliberar  sobre  a  pauta  prevista  na 
convocação de 16 (dezesseis) de outubro de 2015. Conferido o quórum após 30 minutos 
da primeira  chamada,  de  acordo com o disposto  no parágrafo  único  do artigo  7º  da 
Resolução 007/2014 – COU/UNESPAR (Regulamento do CEPE), foi realizada segunda 
chamada e deu-se início à sessão. A pauta foi lida e em seguida colocada em discussão: 
Expediente: Item 1. Aprovação das Atas da 1ª e 2ª Sessão do CEPE de 2015; Item 2.  
Comunicados.  Ordem  do  dia:  Item  3.  Deliberação/aprovação  de  alterações  no 
Regulamento  de  Extensão;  Item  4.  Deliberação/aprovação  da  Minuta  do 
Regulamento de Estágios; Item 5. Aprovação da Resolução que aprova o quadro de 
vagas para o ano letivo de 2016; Item 6. Deliberação/Aprovação de alterações de 
matriz curricular do curso de Licenciatura em Teatro do Campus de Curitiba II. Sem 
manifestações, a pauta foi APROVADA por UNANIMIDADE.  Item 1. Aprovação das atas 
da 1ª e da 2ª sessão do CEPE. Em discussão, não houve manifestação e, em votação, as 
atas da 1ª e da 2ª sessão do CEPE foram APROVADAS por UNANIMIDADE.  Item 2. 
Comunicados: O pró-reitor de Ensino de Graduação, professor Mário Cândido de Athayde 
Junior informou sobre as reuniões realizadas pela PROGRAD nos campi, tendo por pauta 
o programa de reestruturação dos cursos. O pró-reitor de Extensão e Cultura, professor  
Aurélio Bona Junior solicitou apoio da Unespar ajuda ao moviemento estudantil e sugeriu 
a realização de reuniões/congresso em cada campus para discussões com presença do 
reitor,  do prórpio  pró-reitor  e do Diretor  de assuntos estudantis,  para discutir  sobre a 
importância da reunião entre eles e a criação de diretórios em cada campus. O pró-reitor 
Aurélio finalizou sua fala, sugerindo que as discussões administrativas sejam feitas com a 
participação dos estudantes e dos diretores de centro. O pró-reitor de Pesquisa e Pós-
graduação, professor Frank Mezzomo fez um agradecimento aos diretores de centro e 
aos coordenadores de curso sobre o preenchimento dos formulários.  Simbolicamente, 
houve a entrega do livro ao pró-reitor Mário Athayde. O presidente da mesa informou a 
presença  dos  seguintes  convidados:  Diretora  de  Cultura,  professora  Solange  Stcez; 
Diretora de Extensão, professora Gisele Onuki; Assessora Especial professora Adriana 
Beloti e pró-reitor de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento, professor Sydnei Kempa. 
Igualmente,  foram  informadas  as  seguintes  justificativas  de  ausências:  Vice-reitor, 
professor Varela, por motivo de tratamento de saúde da esposa. O conselheiro professor 
Leonardo Sartori informou a participação em evento que já estava confirmado antes do 
envio da convocação. A conselheira agente universitária Margareth Behrens informou que 
está cuidadndo da filha que passou por uma cirurgia.  A conselheira professora Daniela 
Woldan  por  motivos  de  saúde,  com  os  devidos  atestados  médicos.  Em  seguida  o 
presidente  da  mesa,  diante  da  ausẽncia  do  vice-presidente,  colocou  em  votação  a 
proposta de que o pró-reitor Frank Mezzomo assuma a mesa na ausência do presidente.  
Em  votação,  a  proposta  foi  APROVADA  por  UNANIMIDADE.  Item  3. 
Deliberação/aprovação de alterações no Regulamento de Extensão: o relato foi feito 
pelo pró-reitor de Extensão e Cultura, professor Aurélio Bona Junior que apresentou o 
Relatório  da  Câmara  de  Extensão  do  CEPE  sobre  as  modificações  sugeridas  ao 
regulamento de extensão. Em seguida, fez a leitura das propostas de emendas sugeridas 
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pelos  conselheiros.  O  conselheiro  Elói  Magalhães,  apresentou  proposta  de  emenda 
aditiva  ao  artigo  10,  incisos  IV  e  V,  para  a  inclusão  do  termo  “artístico”.  Sem 
manifestações  e,  em  votação,  a  proposta  foi  APROVADA  por  UNANIMIDADE.  O 
conselheiro Elói Magalhães apresentou proposta de emenda  aditiva ao artigo 14 para 
inclusão dos termo “em via digital por protocolo online ou impressa e digital pelo protocolo  
físico  do  campus”,  que  foi  APROVADA por  UNANIMIDADE.  O  mesmo  conselheiro 
apresentou proposta  de emenda supressiva  ao artigo  25,  para  retirada da expressão 
“tendo-se cumprido sua execução financeira” e  inclusão do termo “Relatório  Final”  no 
lugar de “Relatório Financeiro”, que foi APROVADA por UNANIMIDADE. O conselheiro 
Elói Magalhães apresentou proposta de emenda ao parágrafo 1º do artigo 30, sugerindo a  
troca dos termos “apresentar  apenas relatórios  técnico  e financeiro”  para  “apresentar  
apenas o relatório final com a comprovação da realização do evento”, que foi APROVADA 
por UNANIMIDADE. A conselheira Juliane Fuganti apresentou proposta de emenda ao 
disposto no anexo quanto ao conceito de exposição, nos seguintes termos: “Exposição: 
Exibição de obras de arte apresentadas ao público em eventos, locais e/ou instituições 
brasileiras  ou  estrangeiras  reconhecidas  pela  área  como  de  abrangência  nacional, 
contempladas  por  seleção  ou  convite”,  que  foi  APROVADA  por  UNANIMIDADE.  A 
conselheira Denise Borusch apresentou proposta de emenda para alteração no conceito 
de Espetáculo, com a seguinte descrição: “Demonstração pública de eventos cênicos e  
musicais.  Inclui:  recitais,  concertos,  shows,  apresentações  teatrais,  apresentações  de  
dança, exibições de cinema e televisão” e também para a retirada do termo “altamente”, 
antes do termo “qualificado” e trocá-lo por “reconhecidamente”, que em votação foram 
APROVADAS por UNANIMIDADE. Em regime de votação, o Regulamento de Extensão e 
Cultura,  com  emendas,  foi  APROVADO  por  UNANIMIDADE.  Item  4. 
Deliberação/aprovação da Minuta do Regulamento de Estágios:  o relato foi feito pelo 
pró-reitor  de  Ensino  de  Graduação,  professor  Mário  Cândido  de  Athayde  Junior,  que 
inicialmente propõe uma emenda ao inciso II  do artigo 36, nos seguintes termos  “II  -  
propor minuta do Regulamento Próprio/Específico de Estágio do Curso, obrigatório e não 
obrigatório, com assessoria da PROGRAD, encaminhando-a ao Colegiado de Curso para  
análise  e  posterior  aprovação  pelo  Conselho  de  Centro  respectivo”,  APROVADO  por 
UNANIMIDADE.  A  conselheira  Denise  Borusch  propôs  que  o  termo  “educando”  seja 
modificado para “estudante”. A conselheira Salete Machado sugeriu que sejam usadas 
letras  maiúsculas  onde  constar  abreviações  (PPC  e  PPP).  A  mesma  conselheira 
apresentou proposta  de emenda ao parágrafo  1º  do  artigo  4º,  para  suprimir  o  termo 
“efetivo” após o termo “acompanhamento”. Em votação, a emenda foi  APROVADA por 
UNANIMIDADE. O conselheiro Elói Magalhães apresentou proposta de emenda aditiva 
para  inclusão  do  parágrafo  2º  ao  artigo  15,  nos  seguintes  termos:  “§  2.  Quando  a 
realização do estágio for intermediada pela Central de Estágios do Paraná, deverá ser  
observada a legislação vigente deste órgão”. Em votação, a proposta foi APROVADA por 
UNANIMIDADE. O  mesmo  conselheiro  apresentou  também  proposta  de  emenda 
supressiva ao incisso II do artigo 15 para suprimir a primeira parte do texto. A defesa do 
texto original foi feita pelo conselheiro Adalberto Dias, que explanou sobre a necessidade 
da participação da Unidade Concedente, por conta da definição das atividades que o 
estagiário  estará  limitado,  para  não  ultrapassar  as  atividades  fins  do  estágio.  O 
conselheiro  Adilson  Anacleto  apresentou  proposta  que  complementa  proposta  em 
questão. Em votação, a proposta obteve 5 votos. Ainda no artigo 15, a conselheira Denise 
Borusch apresentou proposta para inclusão dos termos “com aquiescência da unidade 
concedente” no lugar de “com a participação da unidade concedente”, que foi APROVADA 
por MAIORIA, sem abstenções. Nesse momento, o presidente da mesa solicitou ao pró-
reitor  Frank Mezzomo que o mesmo assuma a mesa.  A conselheira  Salete Machado 
apresentou proposta de emenda ao Parágrafo único do artigo 17, para inclusão do termo 
“do curso” após o termo “Estágio”. O pró-reitor Mário Athayde encampou a proposta que,  
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em  votação,  foi  APROVADA por  UNANIMIDADE.  A  mesma  conselheira  apresentou 
proposta aos incisos II e III do artigo 25, nos seguintes termos:  “II.  ter assegurado um 
supervisor de estágios, designado pelo Colegiado de Curso;  III. preencher o Termo de 
Compromisso  e  o  Plano  de  Estágio  não  Obrigatório”.  Em  votação,  a  proposta  foi 
APROVADA por UNANIMIDADE. A conselheira Denise Borusch apresentou proposta de 
emenda ao artigo 30, para incluir o termo “Coordenadoria de estágio” (onde houver) após 
o  termo  “Colegiados  de  Cursos”.  Em  votação,  a  proposta  foi  APROVADA  por 
UNANIMIDADE. A conselheira Salete Machado apresentou proposta de emenda ao inciso 
IV  do  artigo  32,  nos  seguintes  termos:  “IV.  Cabe  ao  Coordenador  de  Curso  ou  
Coordenador de Estágios: manter cadastro atualizado de todos os estudantes do seu  
curso que estão realizando estágios, com especificação dos locais de estágios; assinar o  
Plano de Trabalho a ser firmado entre estudantes e concedentes de estágios; receber os  
relatórios circunstanciados sobre os estágios obrigatórios ou não obrigatórios e tomar as  
providências  cabíveis,  junto  aos  demais  setores,  quando  necessário”.  Em votação,  a 
proposta foi APROVADA por UNANIMIDADE. A conselheira Mary Falcão propôs a criação 
de uma Comissão de Estágio Permanente. Após discussão, em votação, a proposta foi  
REPROVADA por MAIORIA, sem abstenção. O Conselheiro Edmar Bonfim argumentou 
que  esta  é  uma  situação  que  precisa  ser  esclarecida  em  reuniões  de  trabalho.  A 
conselheira Salete Machado apresentou proposta de emenda aos incisos III e IV do artigo 
35,  nos  seguintes  termos:  “III.  aprovar  a  programação  anual  do  Estágio  Curricular  
Obrigatório,  etapas e prazos a serem  cumpridos,  encaminhada pelos orientadores de  
estágio;  IV. aprovar a programação e normativas anuais dos estágios não obrigatórios,  
encaminhada  pelos  orientadores  de  estágio”.  Em  votação,  as  propostas  foram 
APROVADAS por UNANIMIDADE. A conselheira Mary Falcão pediu registro em ata nos 
seguintes termos:  “Os conselheiros retiram a proposta que define distribuição de carga  
horária para coordenação de estágios referente ao disposto no artigo 37, parágrafo 4º,  
solicitando que essa questão específica seja remetida para a reorganização do plano de  
trabalho docente – PAD”.  A conselheira Juliane Fuganti apresentou proposta de emenda 
aditiva ao artigo 40, para incluir o termo “supervisão” onde houver o termou “orientação”,  
acatada  pelo  conselho.  A conselheira  Nilva  Brito  observou  sobre  a  necessidade  de 
correção do parágrafo 1º do  artigo 41, sugerindo a supressão total do mesmo, acatado 
pelo conselho. O parágrafo 2º do artigo 41 passa, então, a ser o parágrafo único.  O 
conselheiro  Adilson  Anacleto  apresentou  proposta  de  emenda  ao  parágrafo  único  do 
artigo 17, para inclusão dos termos:  “Parágrafo Único - O responsável por assinar os  
Termos de Compromisso no campus é o Coordenador de Estágio ou, na inexistência ou  
falta dele, o Coordenador de Colegiado do Curso ou, em última instância, o Diretor de  
Centro  ao  qual  o  Curso  pertence”.  Em  votação,  a  proposta  foi  APROVADA  por 
UNANIMIDADE.  Em  votação  o  Regulamento  de  Estágios  com  as  emendas  foi  
APROVADO por UNANIMIDADE. O presidente da mesa colocou em votação se haverá 
pausa  para  o  almoço  imediatamente  ou  se  a  pauta  será  terminada,  foi  aprovada  a 
continuidade da reunião.   Item 5. Aprovação da Resolução que aprova o quadro de 
vagas para o ano letivo de 2016. O relato foi  feito pelo pró-reitor Mário Cândido de 
Athayde  Junior,  que  apresentou  as  alterações  pontuais  das  ofertas  de  vagas.  Ele 
relembrou também o avanço que foi a unificação dos testes THE dos campi de Curitiba I e 
II.  Em discussão,  a  conselheira  Denise  Borusch  apresentou  a  correção  do  curso  de 
Composição e  Regência  do  campus de  Curitiba  I.  Nada mais  a  ser  esclarecido.  Em 
votação  foi  APROVADO  por  UNANIMIDADE.  Item  6.  Deliberação/Aprovação  de 
alterações de matriz curricular do curso de Licenciatura em Teatro do Campus de 
Curitiba II. O relato foi feito pelo pró-reitor Mário Cândido de Athayde Junior, que explicou 
sobre os ajustes necessários e que não implicarão em contratações ou ônus adicionais 
para a Instituição. Em discussão, nada foi deliberado. Em votação, foi APROVADO por 
MAIORIA com UMA abstenção.  Nada mais a ser discutido, o Presidente do Conselho 
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encerrou a sessão às 12:42 (doze horas e quarenta e dois minutos) e, não havendo mais 
nada a registrar, eu, Luciane Jost Lemos do Prado, Assessora da Reitoria e Conselhos 
Superiores, lavrei a seguinte ata que vai assinada por mim, pelo Presidente do Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor Antonio Carlos Aleixo, e segue acompanhada 
da lista de presença dos conselheiros.
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