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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E1

EXTENSÃO – CEPE, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR.2

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho de 2019, às 09h e 30min (nove horas e3

trinta minutos), reuniram-se os membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e4

Extensão – CEPE no Auditório da Sede da Reitoria, sito à Avenida Rio Grande do5

Norte, 1525, Paranavaí - PR, conforme lista de presença, anexa, para deliberar sobre6

a pauta prevista na Convocação nº 002/2019. A Secretaria dos Conselhos recebeu7

as justificativas de ausência dos seguintes membros: Luana dos Santos Cassol e Elói8

Vieira Magalhães. I. Expediente: 1. Aprovação da ata da 1ª Sessão Ordinária do9

CEPE de 2019; 2. Comunicações; II - Ordem do dia: 3. Discussão e deliberação da10

Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Administração, do11

Campus de Paranaguá, processo nº 15.768.182-6; 4. Discussão e deliberação da12

proposta de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Química, do Campus de13

União da Vitória, processo nº 15.763.643-0; 5. Discussão e deliberação sobre a14

alteração do nome do curso de Licenciatura em Educação Física para Graduação em15

Educação Física – Habilitação em Bacharelado ou Licenciatura, do Campus de16

Paranavaí, processo nº 15.781.323-4; 6. Discussão e Deliberação da proposta de17

novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação em Educação Física –18

Habilitação em Bacharelado ou Licenciatura, do Campus de Paranavaí, processo nº19

15.781.323-4; 7. Discussão e deliberação sobre a alteração do Calendário20

Acadêmico do Campus de Paranavaí, processo nº 15.686.340-8; 8. Homologação da21

decisão aprovada em “ad referendum” do CEPE de recesso acadêmico no Campus22

de Campo Mourão, processo nº 15.616.392-9; 9. Discussão e Deliberação sobre a23

alteração na Matriz Curricular do Curso de Museologia, implantado no ano de 2019,24

no Campus de Curitiba I/EMBAP, processo nº 15.668.997-1; 10. Discussão e25

Deliberação sobre a redução da oferta de vagas de ingresso no curso de Licenciatura26

em Matemática, do Campus de Apucarana, processo nº 15.773.086-0; 11. Discussão27

e Deliberação sobre a inserção de disciplinas optativas na matriz curricular vigente28

desde 2010 no Curso de Cinema e Vídeo, do Campus de Curitiba II/FAP, processo nº29

15.768.462-0; 12. Discussão e Deliberação sobre a inserção de quadro de Disciplinas30

Optativas em todas as matrizes curriculares vigentes dos cursos do Centro de Artes,31
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do Campus de Curitiba I/EMBAP, processo nº 15.769.987-3; 13. Discussão e32

Deliberação acerca da redução da oferta de vagas de ingresso nos cursos de33

Licenciatura em Artes Visuais e Bacharelado em Artes Visuais, do Campus de34

Curitiba I/EMBAP, processo nº 15.769.981-4; 14. Discussão e Deliberação sobre a35

inclusão dos instrumentos Guitarra Elétrica, Baixo Elétrico e Bateria no Curso36

Superior de Instrumento do Campus de Curitiba I/EMBAP, processo nº 15.775.320-7;37

15. Discussão e deliberação sobre a inclusão de modalidades de canto, Canto38

Popular e Belting, no Curso Superior de Canto, do Campus de Curitiba I/EMBAP,39

processo nº 15.775.320-7; 16. Discussão e Deliberação sobre a inclusão da disciplina40

optativa “Produção de Textos Acadêmicos” nos cursos Superior de Canto, Superior41

de Composição e Regência e Superior de Instrumento, do Centro de Música, do42

Campus de Curitiba I/EMBAP, processo nº 15.775.320-7; 17. Discussão e43

Deliberação sobre a política de ingresso nos cursos de Graduação da Unespar para o44

ano de 2020, processo nº 15.780.844-3; 18. Discussão e Deliberação sobre o Quadro45

de vagas para ingresso em 2020, nos cursos de Graduação da Unespar, processo nº46

15.780.802-8; 19. Discussão e Deliberação sobre a proposta de implantação do47

curso de Pós-graduação Lato Sensu (especialização) – Estudos Literários do48

Campus de Paranaguá, processo nº 15.716.409-0. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o49

conselheiro Sebastião Cavalcanti Neto sugeriu a inversão da pauta. EM REGIME50

DE VOTAÇÃO aprovada por maioria com 1 (uma) abstenção. A conselheira Maria51

Simone Jacomini Novak solicitou a retirada dos itens 13 (treze) e 17 (dezessete) da52

pauta, visto que entende a necessidade de uma análise mais profunda das questões53

propostas. O Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo pediu a retirada dos itens 554

(cinco), 6 (seis), da pauta em razão da decisão do Conselho de Planejamento,55

Administração e Finanças (CAD), na sessão realizada ontem, de devolver o processo56

em diligência ao Colegiado do Curso de Educação Física do Campus de Paranavaí,57

para acréscimo de informações conforme os Pareces das Pró-reitorias de:58

Planejamento (PROPLAN), Administração e Finanças (PRAF) e Gestão de Pessoas59

(PROGESP). A conselheira Maria Simone Jacomini Novak se manifestou contra a60

retirada destes itens da pauta por entender que os conselhos, CAD e CEPE,61

deliberam sobre questões distintas e, com isso, um não inviabiliza a decisão do outro.62
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O Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, esclareceu que se o CEPE aprova esta63

proposta também estará aprovando a grade curricular contendo a demanda de64

contratação de docentes, o que compete ao CAD e, assim precisa estar esclarecido65

para evitar problemas futuros no que diz respeito ao funcionamento do curso. A66

conselheira Maria Simone Jacomini Novak evidenciou que o Parecer da Câmara de67

Graduação é suficiente para subsidiar a reformulação do Projeto Político Pedagógico68

não havendo a necessidade de discutir o mérito da proposta nesta sessão do CEPE,69

como fora proposto pela conselheira Maria Teresa Martins Fávero. EM REGIME DE70

VOTAÇÃO: a retirada dos itens foi aprovada por maioria. 1. Aprovação da Ata da 1ª71

Sessão do CEPE de 2019. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro Elias72

Canuto Brandão questionou a ausência da lista de presença, que conforme a Ata73

estaria anexa. Diante disso, a Secretaria dos Conselhos esclareceu que as listas de74

presença constarão nas respectivas Atas a serem publicadas no site da Unespar. EM75

REGIME DE VOTAÇÃO: aprovada por unanimidade. 2. Comunicações: o conselheiro76

Alisson Davis de Souza e Silva expôs sobre os resultados das discussões77

promovidas no III Fórum Estudantil da Unespar, que ocorreu nos dias 21 (vinte e um)78

e 22 (vinte e dois) de junho no Campus de Campo Mourão, no qual ele fez parte da79

organização do evento. Assim, explicou que o Fórum teve como tema “O Papel do80

Estudante na Universidade Pública”, e que o Movimento Estudantil fez as seguintes81

solicitações ao CEPE: promover o fortalecimento, valorização e apoio aos Programas82

de Extensão da Unespar, que são essenciais considerando a atual conjuntura política83

e social do Brasil, pois beneficiam a população além de promover o reconhecimento84

da importância da universidade pública na comunidade; incentivo à Feira de85

Profissões da Unespar que passará a ser realizada pela Comissão Central do86

Concurso Vestibular (CCCV) juntamente com as Comissões Locais, considerando87

que não existe no calendário dos Campi uma data específica, sendo necessária a88

integração de todos os Colegiados de Curso; acelerar a implantação das Disciplinas89

Optativas em Direitos Humanos que vem sendo organizadas pelo Centro em90

Educação em Direitos Humanos da Unespar (CEDH), visto que é algo essencial para91

a Universidade que busca formar profissionais a serviço da sociedade que92

reconheçam os direitos humanos básicos. A conselheira Maria Simone Jacomini93



Secretaria dos Conselhos Superiores da UNESPAR
Gabinete / Reitoria

Página 4 de 9

Novak manifestou sua preocupação com o atual cenário político do país, em especial,94

pela não implementação da Resolução nº 002/2015 na qual estabelece as Diretrizes95

Nacionais para Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica,96

visto que este documento, foi construído com muito esforço propondo uma formação97

docente mais sólida e articulada. Assim, ressaltou sua estranheza com o anúncio do98

Conselho Nacional de Educação (CNE) que vem alargando o prazo de99

implementação desta Resolução alegando compromisso e responsabilidade.100

Explicou ainda que outro documento está sendo elaborado, no qual em linhas gerais,101

será mais flexível e menos restrito. Isto, segundo a conselheira, colabora para o102

processo de mercantilização do Ensino Superior e da formação de professores da103

Educação Básica. O conselheiro Sebastião Cavalcanti Neto pediu que os104

conselheiros divulguem e incentivem a comunidade acadêmica a participarem de105

dois eventos organizados pelo Campus de Paranaguá, sendo eles: o 18º Encontro106

Paranaense de Estudantes de Administração, 1º Encontro de Ciências Sociais107

Aplicadas e 1º Encontro de Estudantes de Contabilidade que acontecerá nos dias 06108

(seis) a 08 (oito) de setembro no qual contará com palestrantes de universidades; o109

Encontro Estadual das Universidades da 3ª Idade que ocorrerá nos dias 03 (três) a110

05 (cinco) de setembro, pois considera de grande importância que os outros Campi111

conheçam essa vertente da Universidade voltada aos idosos. O Presidente, Prof.112

Antonio Carlos Aleixo pediu que como encaminhamento da sessão que fosse113

apresentado somente os Pareceres das Câmaras e estes, irão para votação. II.114

Ordem do dia: 4. Discussão e deliberação da proposta de novo Projeto Político115

Pedagógico do Curso de Química, do Campus de União da Vitória (Processo nº116

15.763.643-0) – o conselheiro Antonio Marcos Dorigão relatou o Parecer Favorável117

da Câmara de Graduação explicando que a proposta já passou por várias análises e118

reformulações atendendo aos requisitos necessários. EM REGIME DE DICUSSÃO: a119

conselheira Maria Simone Jacomini Novak destacou que, conforme uma decisão120

da Câmara de Graduação na última sessão do CEPE, foi organizado um novo121

procedimento para melhorar a instrução dos processos que chegam ao CEPE. Assim,122

primeiramente é feita uma análise prévia, em seguida, a Câmara devolve ao123

proponente pedindo as alterações necessárias. A conselheira também ressaltou e124
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parabenizou o empenho neste trabalho desenvolvido pela Câmara de Graduação.125

Por fim, evidenciou que a análise dos processos é de caráter processual e não126

pessoal, assim, pediu cuidado com os trâmites e a documentação inserida, na qual127

precisa estar correta. II. Ordem do dia: 4. Discussão e Deliberação da proposta128

de novo Projeto Político-Pedagógico do Curso de Química do Campus de União129

da Vitória (Processo nº 15763.643-0) – o conselheiro Antonio Marcos Dorigão130

relatou o processo apresentando o Parecer Favorável da Câmara destacando que a131

proposta entende atende aos requisitos estabelecidos. EM REGIME DE132

DISCUSSÃO: O conselheiro Alcemar Rodrigues Martello destacou ser interessante133

esta análise prévia da Câmara de Graduação nos processos e a devolução ao134

colegiado para as correções necessárias antes da sessão do CEPE, o que melhora a135

qualidade das propostas. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. 7.136

Discussão e Deliberação sobre a alteração no Calendário Acadêmico do137

Campus de Paranavaí (Processo nº 15.686.340-8) – o conselheiro Jorge Leandro138

Delconte Ferreira relatou o processo apresentando o Parecer da Câmara no qual é139

favorável à aprovação da proposta, nos seguintes termos: manter o término do 1º140

semestre em 13 de julho de 2019, prorrogar o término do 4º bimestre e encerramento141

do 2º semestre letivo de 07/12 para 14/12/2019 e prorrogar o período de realização142

dos exames finais de 09 a 13/12 para 16 a 20/12/2019. O conselheiro Elias Canuto143

Brandão justificou a decisão do Conselho de Campus sobre o calendário proposto144

considerando que alguns Campi enfrentaram a falta de docentes o que causará145

impacto nos dias letivos, a não ser que os professores desenvolvam projetos de146

ensino para compensar o conteúdo. Evidenciou ainda um erro no Calendário147

proposto, no qual não consta que no dia 1º de junho teve aula em todos os períodos148

no Campus de Paranavaí, visto que a assembleia dos estudantes que decretou a149

greve, foi à noite. Diante disso, se posiciona contrário ao Parecer da Câmara. A150

conselheira Maria Simone Jacomini Novak destacou que as informações151

apresentadas pelo conselheiro Elias Canuto Brandão não constavam no processo152

enviado para análise da Câmara. EM REGIME DE VOTAÇÃO: o Parecer da Câmara153

foi aprovado por maioria com 3 (três) abstenções. 8. Homologação da decisão154

aprovada “ad referendum” do CEPE de recesso acadêmico no Campus de155
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Campo Mourão (Processo nº 15.616.392-9) – a conselheira Maria Simone156

Jacomini Novak apresentou a proposta. EM REGIME DE DICUSSÃO: sem157

manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por maioria com 2 (duas)158

abstenções. 9. Discussão e Deliberação sobre alteração na Matriz Curricular do159

Curso de Museologia, implantado no ano de 2019, no Campus de Curitiba160

I/EMBAP (Processo nº 15.668.997-1) - a conselheira Maria Simone Jacomini161

Novak relatou o histórico da proposta apresentando o Parecer Favorável da Câmara.162

EM REGIME DE DICUSSÃO: a conselheira Jackelyne Corrêa Veneza deu alguns163

esclarecimentos justificando a necessidade das alterações propostas para o Curso164

de Museologia considerando a carga-horária docente e a estrutura física do Campus.165

EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. 10. Discussão e166

Deliberação sobre a redução da oferta de vagas de ingresso no curso de167

Licenciatura em Matemática, do Campus de Apucarana (Processo nº168

15.773.086-0) – a conselheira Jackelyne Corrêa Veneza apresentou a proposta e169

relatou o Parecer Favorável da Câmara. EM REGIME DE DICUSSÃO: o conselheiro170

Antonio Marcos Dorigão deu alguns esclarecimentos em relação ao histórico da171

proposta justificando a necessidade de redução do número de vagas de ingresso,172

devido à falta de estrutura das salas de aulas aliado aos altos índices de evasão. EM173

REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por maioria com 2 (duas) abstenções. 11.174

Discussão e Deliberação sobre a inserção de disciplinas optativas na matriz175

curricular vigente desde 2010 no Curso de Cinema e Vídeo, do Campus de176

Curitiba II/FAP (Processo nº 15.768.462-0) - a conselheira Maria Simone Jacomini177

Novak relatou o histórico da proposta bem como o Parecer Favorável da Câmara.178

EM REGIME DE DICUSSÃO: sem manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: o179

Parecer foi aprovado por unanimidade. Neste momento a presidência da Sessão foi180

transferida para o Vice-reitor, Prof. Sydnei Roberto Kempa. 12. Discussão e181

Deliberação sobre a inserção de quadro de Disciplinas optativas em todas as182

matrizes curriculares vigentes dos cursos do Centro de Artes do Campus de183

Curitiba I/EMBAP (Processo 15.769.987-3) - a conselheira Maria Simone184

Jacomini Novak relatou o histórico da proposta com o Parecer Favorável da Câmara,185

com as seguintes ressalvas: apresentar a justificativa para a presente solicitação;186
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Indicar a forma de oferta e equivalência de disciplinas com cargas horárias diferentes187

para integralização por parte dos estudantes. EM REGIME DE DISCUSSÃO: O188

presidente, Sydnei Roberto Kempa, pediu que o processo fosse retirado de pauta189

para acréscimo de informações e esclarecimentos. EM REGIME DE VOTAÇÃO: a190

retirada de pauta foi aprovada. O presidente da sessão pediu que, por serem da191

mesma natureza, os itens 14,15 e 16 fossem relatados e discutidos em conjunto,192

porém votados separadamente. 14. Discussão e Deliberação sobre a inclusão193

dos instrumentos Guitarra Elétrica, Baixo Elétrico e Bateria no Curso Superior194

de Instrumento, do Campus de Curitiba I/EMBAP (Processo nº 15.775.320-7) - a195

conselheira Maria Simone Jacomini Novak relatou o histórico da proposta e196

apresentou o Parecer Favorável da Câmara com as seguintes ressalvas: o Colegiado197

do Curso Superior de Composição e Regência se manifeste acerca da inclusão da198

disciplina optativa; o Conselho de Centro apresente forma definitiva da ementa da199

disciplina optativa, circunscrita à carga horária de 68 horas-aula e regime anual. EM200

REGIME DE DISCUSSÃO: as conselheiras Maria Simone Jacomini Novak e Ana201

Lúcia de Lima Pazos Vasquez destacaram que a inclusão destes instrumentos é202

uma discussão feita já há algum tempo no Colegiado do Curso, enfrentando certa203

resistência por parte dos docentes, sendo um grande avanço para o curso no sentido204

de pensar na permanência dos acadêmicos e suprir as vagas totais do curso. EM205

REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. 15. Discussão e Deliberação206

sobre a inclusão de modalidades de canto: Canto Popular e Belting, no Curso207

Superior de Canto, do Campus de Curitiba I/EMBAP (Processo nº 15.775.320-7)208

– EM REGIME DEVOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. 16. Discussão e209

Deliberação sobre a inclusão da disciplina optativa de Produção de Textos210

Acadêmicos nos cursos Superior de Canto, Superior de Composição e211

Regência e Superior de Instrumento, do Centro de Música, do Campus de212

Curitiba I/EMBAP (Processo nº 15.775.320-7) – EM REGIME DE VOTAÇÃO:213

aprovado por unanimidade. 18. Discussão e Deliberação sobre o Quadro de214

vagas para o ingresso em 2020, nos cursos de graduação da Unespar215

(Processo nº 15.780.8028) – a conselheira Maria Simone Jacomini Novak relatou216

o Parecer da Câmara que apresenta outro Quadro de vagas para o ingresso nos217
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cursos de graduação devido ao fato da proposta enviada ter alguns equívocos, os218

quais foram revistos e reformulados pela equipe da PROGRAD. EM REGIME DE219

DISCUSSÃO: sem manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovada por maioria220

com 1 (uma) abstenção. 19. Discussão e Deliberação sobre a proposta de221

implantação do curso de Pós-graduação Lato Sensu (especialização) – Estudos222

Literários do Campus de Paranaguá (Processo nº 15.716.409-0) – o conselheiro223

Marcos Roberto de Souza Peres apresentou o Parecer Favorável da Câmara com224

algumas sugestões de ajustes formais na proposta. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o225

conselheiro Moacir Dalla Palma fez alguns esclarecimentos referentes aos226

apontamentos do Parecer. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade.227

3. Discussão e Deliberação da proposta de novo Projeto Político Pedagógico do228

Curso de Administração, do Campus de Paranaguá (Processo nº 15.768.182-6)229

– o conselheiro Jorge Leandro Delconte Ferreira apresentou o Parecer Contrário à230

aprovação. Justificou que a proposta apresenta imprecisões e informações não muito231

claras, que já haviam sido comunicadas anteriormente ao Colegiado, porém as232

mesmas não foram revistas. O conselheiro Sebastião Cavalcanti Neto apresentou233

aspectos favoráveis à aprovação, justificando que o PPC foi aprovado pelo Conselho234

Estadual de Educação (CEE) no processo de renovação do curso e que as235

incoerência serão ajustadas. EM REGIME DE VOTAÇÃO: o Parecer foi aprovado por236

maioria com 2(dois) votos contrários, sendo, desta forma, a proposta de alteração do237

PPC rejeitada. O Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, reassumindo a238

presidência, informou que recebeu uma ligação do Presidente da Câmara de Ensino239

Superior do CEE no qual comunicou que processo de Recredenciamento da Unespar240

foi avaliado e está para ser votado ainda neste mês de junho. Destacou também que,241

segundo a informação do Presidente da Câmara de Graduação do CEE, os242

Pareceres da Comissão Avaliadora são positivos ao recredenciamento considerando243

as respostas que a Universidade deu à diligência do CEE. Por fim, o Presidente,244

Prof. Antonio Carlos Aleixo, agradeceu a todos e todas que contribuíram na245

produção deste material, evidenciando que a Universidade teve muitos avanços que246

devem ser levados em consideração. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente247

do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da UNESPAR encerrou a sessão às248
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12h e 26min (doze horas e vinte e seis minutos), e eu, ANA CRISTINA ZANNA249

CATHCART, Secretária dos Conselhos Superiores da Unespar, lavrei a presente ata250

que segue assinada por mim, pelo Presidente e demais conselheiros em lista de251

presença anexa.252








