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ATA DA 1ª SESSÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO –1
CEPE, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR. Aos 22 (vinte e2
dois) dias do mês de março de 2018, às 09h00 (nove horas), reuniram-se os3
membros do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE) no salão de reuniões4
do Centro de Eventos do Condomínio Edifício Ilhas Baleares, situada na Avenida5
Visconde do Rio Branco, nº 650, na cidade de Guaratuba – Paraná. O Vice-Reitor,6
Prof. Sydnei Kempa abriu a sessão agradeceu a presença de todos e explicou que7
a realização do CEPE no município de Guaratuba, região de abrangência do8
Campus de Paranaguá, atende a um convite da Prefeitura do Município que assinou9
convênio com a Unespar pela utilização do espaço da Universidade, no Centro de10
Produção e Propagação de Organismos Marinhos (CPPOM). O Presidente da11
sessão ressaltou a importância do trabalho que será desenvolvido no local e12
anunciou que, às 16h ocorreria uma visita ao CPPOM para que os diretores de13
Centro e demais conselheiros do CEPE pudessem conhecer o centro de pesquisas.14
Em seguida, o Presidente do Conselho, Prof. Sydnei Kempa, deu continuidade a15
sessão com a leitura da pauta: I - Expediente: 1. Aprovação da ata da 4ª sessão do16
CEPE de 2017; 2. Comunicações; II - Ordem do dia: 3. Deliberação sobre a proposta17
de Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da UNESPAR18
(Protocolo nº 15.068.958-9); 4. Apreciação da Política Institucional para formação19
inicial e continuada dos Profissionais da Educação Básica da UNESPAR (Protocolo20
nº 15.099.019-0); 5. Apreciação da Política Institucional de Gestão e Educação21
Ambiental da UNESPAR (Protocolo nº 15.100.726-0); 6. Deliberação sobre a22
proposta de calendário do vestibular unificado 2018/2019 (Protocolo nº 15.079.614-23
8); 7. Deliberação sobre o pedido de alteração na matriz curricular do curso de24
bacharelado em Superior de Instrumento, do Campus de Curitiba I/ EMBAP25
(Protocolo nº 15.073.203-4); 8. Deliberação sobre a proposta do Projeto Pedagógico26
do curso de Licenciatura em Música, do Campus de Curitiba I/ EMBAP (Protocolo nº27
15.063.851-8); 9. Deliberação sobre a proposta de inclusão da disciplina de Libras,28
como optativa, nos cursos de bacharelado do Centro de Música do Campus de29
Curitiba I/EMBAP (Protocolo nº 15.054.03-1); 10. Deliberação sobre a proposta do30
Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do31
Campus de Paranaguá (Protocolos nº 14.937.605-4 e nº 15.058.821-9); 11.32
Deliberação sobre a proposta de regulamento da oferta de disciplinas33
semipresenciais (Protocolo nº 15.098.980-9); 12. Posicionamento do CEPE quanto a34
alterações de disciplina em Matriz Curricular em vigência. Em continuidade, o35
Presidente colocou em discussão a pauta da reunião. Houve uma proposta de36
inclusão de pauta: Processo nº 15.56.082-2, que trata do regulamento da mobilidade37
internacional da UNESPAR docente, discente e agentes universitários e propôs-se38
também, para que ficasse a ser discutida por último. EM REGIME DE VOTAÇÃO a39
pauta com a inclusão do regulamento de mobilidade internacional foi aprovada por40
unanimidade, ficou como item 13. Regulamento de Mobilidade Internacional da41
UNESPAR (Protocolo nº 15.056.080-2). Na continuidade da sessão, o Presidente do42
Conselho colocou em discussão seguindo a ordem da pauta aprovada: 1.43
Aprovação da ata da sessão anterior. EM REGIME DE DISCUSSÃO: não houve44
manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: a Ata da 4ª Sessão do CEPE de 2017 foi45
aprovada por unanimidade. 2. Comunicações: Após as inscrições, os conselheiros46
fizeram seus comunicados conforme a ordem: Lutécia Cruz pediu para que47
constasse em ata a leitura que fez da “Carta Aberta da UNESPAR”, documento48
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produzido pelo campus e pela União da Vitória em reuniões, para debater a situação49
da contratação de professores em regime CRES para o período letivo de 2018.50
Cleverson Mello informou sobre a importância do convênio recém firmado entre a51
Unespar e a prefeitura de Guaratuba. Clara Piazetta reforçou a necessidade da52
inclusão da disciplina de Libras entre as disciplinas optativas nos PPCs de todos os53
cursos da Unespar e informou a necessidade de uma normativa dos projetos54
suplementares, cuja minuta para iniciar os ajustes das horas didáticas do professor,55
já estão prontas. Maria Simone informou que seriam discutidas algumas mudanças56
no PIBID, nos projetos de residência pedagógica, nos PPCs dos cursos de Letras57
que ofertam dupla habilitação e apresentou a nova equipe da PROGRAD. Moacir58
Dalla Palma fez alguns comentários sobre o convênio da Prefeitura de Guaratuba59
com o Campus de Paranaguá e sua importância para a comunidade acadêmica da60
UNESPAR. Adalberto Souza convidou os conselheiros e solicitou apoio na61
divulgação do IV SECISA Seminário dos cursos de Ciências Sociais Aplicadas da62
UNESPAR campus Mourão, que se realizará em outubro de 2018 e as inscrições de63
trabalho até junho. Sebastião Cavalcanti comentou sobre as dificuldades64
encontradas na execução dos trabalhos da UNESPAR, devido ao baixo contingente65
de servidores, e sugeriu que o SIGES seja melhor aproveitado para “desafogar” a66
demanda nas secretarias acadêmicas. O conselheiro também informou sobre a67
realização do Encontro Paranaense de Estudante de Administração (EPEAD) que é68
uma iniciativa do Conselho Regional de Administração (CRA-PR), dirigido a69
estudantes de Administração e áreas correlatas, cuja edição 2018 está prevista para70
a semana entre 28 de abril a 01 de maio, na Associação Banestado em Praia de71
Leste. Keila Kern informou que apresentará mudanças nos cursos do Centro Artes72
do Campus de Curitiba I- Embap, afetando o número de vagas ofertadas no próximo73
vestibular, e sugeriu que no próximo CEPE se discutisse o assunto. Edinéia74
Chilante, autorizada pelo conselho, explicou sobre a organização dos documentos75
que devem ser enviados ao Conselho Estadual para o recredenciamento da76
Unespar. Ponderou com os conselheiros que alguns documentos estão na pauta77
desta sessão do CEPE para apreciação dos conselheiros, que serão deliberados por78
força do regimento da Unespar no Conselho Universitário. Antonio Carlos Aleixo,79
assumiu a presidência do CEPE, agradeceu aos professores Cleverson Molinari80
Mello, Sydnei Roberto Kempa, Moacir Dalla Palma e Sebastião Cavalcanti Neto81
pelo empenho na realização dessa reunião em Guaratuba para oportunizar aos82
conselheiros conhecerem o Centro de Produção e Propagação de Organismos83
Marinhos - CPPOM. II - Ordem do Dia: 3. Deliberação sobre a proposta de84
Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da UNESPAR –85
(Protocolo nº 15.068.958-9): O conselheiro Carlos Molena relatou o processo com86
a leitura do parecer da Câmara de Pós-Graduação e pediu para que registrasse em87
ata a divulgação dos cursos de graduação, que hoje apresenta-se com muitas falha.88
EM REGIME DE DISCUSSÃO: Após discussões foi colocada proposta de emenda:89
Art. 6º: Aditiva: §1º - Para reedição deve ser apreciado nos aspectos do Art. 6º, nas90
instâncias dos incisos I e II. Art. 6º: Aditiva: §2º - Para a reedição de cursos que91
ficaram sem oferta por mais de dois anos, precisará passar pelo trâmite completo92
deste artigo. Art. 6º: Substitutiva: Parágrafo Único se torna §3º. EM REGIME DE93
VOTAÇÃO: proposta de emenda e matéria aprovadas por unanimidade. 4.94
Apreciação da Política institucional para a formação inicial e continuada dos95
Profissionais da Educação Básica da UNESPAR (Protocolo nº 15.099.019-0):96
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Após a relatoria de Maria Simone os conselheiros entraram EM REGIME DE97
DISCUSSÃO: Edinéia Chilante, por questão de esclarecimento, informou que este98
conselho não delibera o processo, mas sim avalia seu teor e encaminha ao COU.99
Após discussões sobre o tema, o conselho considerou prudente avaliar o documento100
em uma outra sessão do CEPE, e no meio tempo, os campi poderão discutir sobre o101
assunto. 5. Apreciação da Política Institucional de Gestão e Educação102
Ambiental da UNESPAR (Protocolo nº 15.100.726-0): Após a relatoria de Maria103
Simone os conselheiros entraram EM REGIME DE DISCUSSÃO: Por questão de104
esclarecimento Edinéia Chilante explicou sobre a estrutura do documento e105
informou que este se coloca em caráter permanente. Como proposta de melhoria do106
documento, foi sugerido no Art. 20: especificar todos os órgãos que deverão se107
adequar a política. Após as discussões o conselho encaminhou a matéria para108
deliberação do COU. 6. Deliberação sobre a proposta de calendário do109
vestibular 2018/2019 (Protocolo nº 15.079.614-8): Após a relatoria de Maria110
Simone, que explicou sobre a data do vestibular (18/11/18), os conselheiros111
entraram EM REGIME DE DISCUSSÃO: Sebastião Cavalcanti questionou quanto a112
aplicação das provas da APMG serem feitas pela UFPR, e sugeriu que a CCCV113
incluísse a academia militar no atendimento da UNESPAR. Em Resposta o114
Presidente informou que a Academia deve formalizar esse pedido para a115
UNESPAR, caso seja de interesse. Moacir Dall Palma sugeriu a prorrogação das116
inscrições do vestibular para que o CEPE pudesse se reunir antes e aprovar as117
vagas. EM REGIME DE VOTAÇÃO: o calendário do vestibular foi aprovado pela118
maioria com uma abstenção. Durante a discussão do próximo item, o conselho fez119
uma pausa para o almoço das 12h25 às 14h, pois o conselho recebeu a visita do120
Prefeito de Guaratuba, Sr. Roberto Justus, que discursou sobre sua satisfação em121
fazer uma parceria com a UNESPAR e a importância do trabalho que será122
desenvolvido tanto para a Prefeitura de Guaratuba como para toda a comunidade123
litorânea. 7. Deliberação sobre o pedido de alteração na matriz curricular do124
curso de bacharelado em Superior de Instrumento, do Campus de Curitiba I/125
EMBAP (Protocolo nº 15.073.203-4): A relatora Maria Simone chamou atenção126
dos conselheiros para que os Diretores de Centros de Áreas conheçam a legislação127
dos cursos e os prazos para o reconhecimento dos mesmos, visto que o curso em128
questão está com carga horária bem abaixo daquela que a legislação exige. EM129
REGIME DE DISCUSSÃO: não houve manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: a130
proposta de alteração foi aprovada pela maioria com três abstenções. Sebastião131
Cavalcanti registrou seu voto em ata e declarou que por desconhecimento da132
legislação da área do curso, sentiu-se impedido de votar. 8. Deliberação sobre133
proposta do Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Música, do134
Campus de /Curitiba I /EMBAP (Protocolo nº 15.063.851-8): Após a relatoria da135
Conselheira Maria Simone, os conselheiros entraram EM REGIME DE DISCUSSÃO:136
a proposta foi retirada de pauta para maiores esclarecimentos dentro do Centro de137
Área e da PROGRAD. 9. Deliberação sobre proposta de inclusão da disciplina138
de Libras, como optativa, nos cursos de bacharelado do Centro de Música do139
Campus de Curitiba I/EMBAP (Protocolo nº 15.054.063-1): Após a relatoria da140
Conselheira Maria Simone os conselheiros entraram EM REGIME DE DISCUSSÃO:141
não houve manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: A proposta foi aprovada por142
unanimidade. 10. Deliberação sobre a proposta do Projeto Político Pedagógico143
do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Campus de Paranaguá144
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(Protocolos nº 14.937.605-4 e nº 15.058.821-9): A relatoria da Conselheira Maria145
Simone, por meio da leitura do parecer da Câmara de Ensino, os conselheiros146
entraram EM REGIME DE DISCUSSÃO: Moacir Dalla Palma defendeu o projeto147
reiterando que o mesmo deve ser aprovado e implantado em 2018. Sydnei Kempa148
se mostrou otimista com o comprometimento do colegiado em manter os dois cursos149
e a importância da aprovação desse projeto. EM REGIME DE VOTAÇÃO: o projeto150
foi aprovado por unanimidade. 11. Deliberação sobre a proposta de regulamento151
da oferta de disciplinas semipresenciais (Protocolo nº 15.098.980-9): Com a152
relatoria da Conselheira Maria Simone, por meio da leitura dos pareceres da153
PROGRAD e da Câmara de Ensino, os conselheiros entraram EM REGIME DE154
DISCUSSÃO: O parecer da Câmara de Ensino apresentou a proposta de suprimir a155
palavra “anuais” no §2º do Art. 7º. Salete Sirino registrou em ata seu elogio ao156
trabalho da Prograd pela atenção especial dada ao processo. Clara Piazetta propôs157
a troca das palavras “anual” e “semestral” por “plano de ensino”. EM REGIME DE158
VOTAÇÃO: a proposta foi aprovada por unanimidade com as modificações159
solicitadas. 12. Posicionamento do CEPE quanto a alteração de disciplina em160
Matriz Curricular em vigência. Após a relatoria da Conselheira Maria Simone, os161
conselheiros entraram EM REGIME DE DISCUSSÃO: Uma breve discussão do162
assunto foi proposto um acórdão: que só sejam feitas a alterações em Matriz163
Curricular de cursos, em vigência, quando os mesmos não estiverem cumprindo a164
legislação vigente. O Presidente solicitou à relatora Maria Simone para que165
apresente um Acórdão na próxima sessão do CEPE. 13. Inclusão de Pauta:166
Regulamento de Mobilidade Internacional da/na UNESPAR (Protocolo nº167
15.056.080-2): A relatoria foi feita pelo presidente do CEPE, que explicou sobre a168
regulamentação de afastamento do país ou para capacitação profissional. EM169
REGIME DE DISCUSSÃO: não houve manifestações. EM REGIME DE VOTAÇÃO:170
aprovado pela maioria. Com algumas considerações, o Presidente do Conselho deu171
por encerrada a reunião às 16h. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Edna Eulalia172
de Andrade, secretária ad hoc do CEPE, lavrei a presente ata que segue assinada173
por todos os presentes, em lista de presença anexa.174


