
ATA DA 2ª SESSÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE1

(1ª extraordinária), DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR. Aos 212

(vinte e um) dias do mês de junho de 2018, às 09h00 (nove horas), reuniram-se os3

membros do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão - CEPE no Auditório do campus4

de Curitiba I - Embap, sito na Rua Francisco Torres, 253, CEP: 80.060-130, Curitiba-PR.5

PAUTA: I. Expediente: 1. Aprovação da ata da 1ª Sessão do CEPE de 2018; 2.6

Comunicações. II. Ordem do dia: 3. Homologação da Resolução 006/2018-7

Reitoria/UNESPAR que suspendeu Ad Referendum do CEPE, o Calendário Acadêmico8

de 2018; 4. Homologação da Resolução 007/2018-Reitoria/UNESPAR que retomou, Ad9

Referendum do CEPE, o Calendário Acadêmico de 2018; 5. Homologação da Resolução10

002/2018-Reitoria/UNESPAR que alterou, Ad Referendum do CEPE, a matriz curricular11

de 2011 do curso de pintura do campus de Curitiba I. Processo no 14.097.897-3 -1; 6.12

Homologação da Resolução 003/2018-Reitoria/UNESPAR que alterou, Ad Referendum do13

CEPE, a matriz curricular de 2015 do curso de pintura do campus de Curitiba I. Processo14

no 14.097.897-3 -2; 7. Apreciação e deliberação da proposta de alteração do calendário15

do Vestibular - 2018/2019. Processo nº 15.240.336-4; 8. Deliberação sobre a minuta do16

regulamento de distribuição de carga horária docente da UNESPAR. Processo nº17

15.236.071-1; 9. Apreciação e Deliberação da proposta de Curso de Pós-Graduação Lato18

Sensu do campus de Curitiba II - Musicoterapia: Música e Saúde na Contemporaneidade.19

Processo nº 15.199.032-0 PARTE 1 & PARTE2; 10. Apreciação e Deliberação da20

proposta de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu da Academia Militar do Guatupê -21

Gestão Integrada em Polícia Comunitária e Mediação de Conflitos. Processo nº22

15.233.053-7; 11. Apreciação e Deliberação da proposta de alteração do nome do curso23

Superior de Pintura - Bacharelado para Artes Visuais - Bacharelado e Deliberação do24

novo PPC do Curso - do campus de Curitiba I/Embap - Processo nº 15.236.423-7;25

Parecer da PROGRAD; 12. Apreciação e Deliberação da proposta de alteração do nome26

do curso de bacharelado em Turismo para Turismo e Negócios e Deliberação do novo27

PPC do Curso - do campus de Apucarana. Processo nº 15.240.185-0; ATA DO28

CONSELHO; III. Dado início aos trabalhos da 2ª Sessão do CEPE do ano de 2018, o29

presidente do CEPE, professor Antonio Carlos Aleixo deu início a Sessão às 09h40 com a30



leitura da pauta e após, concedeu a palavra aos conselheiros. 1. Aprovação da Ata da 1ª31

Sessão do CEPE de 2018. EM REGIME DE DISCUSSÃO, sem manifestações e EM32

REGIME DE VOTAÇÃO a ata foi APROVADA por unanimidade. 2. Comunicações: o33

conselheiro Alisson Davis de Souza e Silva informou que os alunos do campus de34

Campo Mourão questionam a matrícula e rematrícula de estudantes nas disciplinas,35

sobretudo as de regime de dependência. Informou também, que vários processos foram36

protocolizados, alguns deferidos e outros não, devido a regulamentação dos PPC’s.37

“Queria solicitar a este Conselho e à Gestão aqui presente que pensemos em mudanças38

regimentais para que esses problemas sejam solucionados a fim de evitar que nós39

estudantes esvaziemos as salas, como está acontecendo”. O conselheiro Moacir Dalla40

Palma fez comentários sobre o Palacete Mathias Bohn, cedido pelo Estado do Paraná ao41

campus de Paranaguá, e pediu mais infraestrutura para a ocupação e as atividades42

culturais. Também esclareceu sobre as propostas de mestrado, que tramitam no CEPE e43

no COU, sendo que duas propostas foram encaminhadas para a CAPES, totalizando44

sete. O conselheiro Elói Vieira Magalhães informou que a PROEC lançará uma página45

da Operação Rondon no Facebook, informou também que a avaliação da atividade foi46

marcada para a primeira semana de agosto, por ocasião do evento no Centro Cultural de47

Paranaguá, com ações de todos os campi. A conselheira Maria Simone Jacomini Novak48

fez comentários quanto a minuta do regime de dependência e propôs que se tenham49

avaliações com mais frequência na Unespar. Informou também que no dia 22/08 no50

Fórum de Graduação da Universidade foram organizadas atividades de pesquisas e pós-51

graduação e palestras. A conselheira Clara Márcia Piazzetta sugeriu que o calendário52

tenha mais participação da comunidade acadêmica para que haja mais interesse nos53

cursos e fez comentários sobre a pós-graduação em musicoterapia. O conselheiro54

Sebastião Calvacanti Neto agradeceu pelos 15 computadores disponibilizados para o55

laboratório de informática de Paranaguá e alertou para as dificuldades de acessibilidade56

no campus. O conselheiro também comentou sobre a necessidade de a Unespar assumir57

vestibular da polícia militar, hoje realizado pela UFPR. A conselheira Lutécia Hiera da58

Cruz fez reclamações quanto a forma de distribuição das bolsas do PIBID, sobre 259

veículos oficiais do campus que estão parados por falta de pagamento do seguro. Ainda,60



denunciou sobre a demora na compra de passagens aéreas solicitadas para central de61

viagens. Segundo relatou uma docente do Campus de União da Vitória, em 2017, viajou62

com passagem comprada na “primeira classe” por erro da PRAF acarrentando prejuízo63

para a Universidade. Ainda segundo a conselheira, neste ano de 2018, dois professores64

que solicitaram recursos de edital da PRPPG para compra de passagem, também65

tiveram problemas com a central de viagens o que encareceu a viagem. Por último, a66

conselheira alertou quanto a baixa procura pelos cursos da UNESPAR. A conselheira67

Salete Paulina Machado Sirino informou que não houve inscritos, pela terceira vez, para68

a Coordenação do Curso de Cinema, do campus II. O presidente do Conselho alertou69

que assuntos administrativos devem ser discutidos no CAD ou nas reuniões70

administrativas, lembrando que o CEPE é espaço para discussões e deliberações temas71

da pauta previmente enviada. 3. Homologação da Resolução 006/2018-72

Reitoria/UNESPAR que suspendeu. Ad Referendum do CEPE, o Calendário73

Acadêmico de 2018, EM REGIME DE DICUSSÃO: não houve manifestações. EM74

REGIME DE VOTAÇÃO: aprovada por unanimidade. 4. Homologação da Resolução75

007/2018-Reitoria/UNESPAR que suspendeu. Ad Referendum do CEPE, o Calendário76

Acadêmico de 2018, EM REGIME DE DICUSSÃO: não houve manifestações. EM77

REGIME DE VOTAÇÃO: aprovada por unanimidade. 5. Homologação da Resolução78

002/2018-Reitoria/UNESPAR que alterou, Ad Referendum do CEPE, a matriz79

curricular de 2011 do curso de pintura do campus de Curitiba I. Processo no80

14.097.897-3 -1, EM REGIME DE DICUSSÃO: não houve manifestações. EM REGIME81

DE VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. 6. Homologação da Resolução 003/2018-82

Reitoria/UNESPAR que alterou, Ad Referendum do CEPE, a matriz curricular de83

2015 do curso de pintura do campus de Curitiba I. Processo no 14.097.897-3 -2, EM84

REGIME DE DICUSSÃO: não houve manifestações. EM REGIME DE VOTAÇÃO: foi85

aprovado por unanimidade. 7. Apreciação e deliberação da proposta de alteração do86

calendário do Vestibular - 2018/2019. Processo nº 15.240.336-4; A proposta visa87

alterar a data do vestibular em virtude do novo curso de Direito de Paranavaí, sendo de88

13/07 à 11/09. EM REGIME DE DICUSSÃO: não houve manifestações. EM REGIME DE89

VOTAÇÃO: aprovado pela maioria e 1 abstenção. 8. Deliberação sobre a minuta do90



regulamento de distribuição de carga horária docente da UNESPAR. Processo nº91

15.236.071-1; o conselheiro Sidney Roberto Kempa relatou o processo explicando as92

alterações propostas pela comissão após a consulta à comunidade academica e as93

reuniões realizadas pela comissão desiginada para elaborar o documento. Em regime de94

discussão: a conselheira Lutécia Hiera sugeriu que busquemos medidas preventivas a95

evasão e sugeriu a ampliação de horários destinados ao atendimento aos discentes, pois96

considera a demanda alta e o prazo curto. Rosângela Norvila Valério sugeriu que se97

aumentasse a carga horária destinada aos projetos de monitoria para ser destinada à98

orientação e ampliar a frequência das reuniões dos conselhos. A conselheira Maria99

Simone explicou que o regulamento da Monitoria prevê Artigo 16 que o regulamento de100

distribuição de carha gorária da Universidade deve regular essa questão. EM REGIME DE101

VOTAÇÃO: EMENDAS: Proposta supressiva: Art. 4º, inciso I, alínea b) Maria Simone102

propôs remover o texto e a proposta foi APROVADA pela maioria. Proposta aditiva: Art.103

4º, inciso I, Lutécia Hiera da Cruz propôs a adição de uma alínea para especificar o104

atendimento aos discentes, porém a proposta foi reprovada pela maioria. Proposta105

aditiva: Art. 4º, inciso I, alínea e), Maria Antonia propôs acrescentar “(...) e para a pós-106

graduação stricto sensu o triplo do número de aulas ministradas conforme a alínea c)”,107

porém a proposta foi reprovada pela maioria. Proposta supressiva: Art. 4º, inciso II,108

alínea b), o conselheiro Carlos Molena propôs suprimir “e pós-graduação lato sensu109

(gratuita)”, e a proposta foi aprovada por maioria. Proposta aditiva: Art. 4º, inciso II,110

alínea c) Amauri Ceolim propôs acrescentar uma alínea com o seguinte texto: “Projeto111

de monitoria: para esta atividade será atribuida 1 (uma) hora semanal”, e a proposta foi112

aprovada por maioria. Proposta supressiva: Art. 7º, §1, inciso I, Maria Simone propôs a113

supressão da expressão “(...) e máximas de (...)”, e a proposta foi aprovada por maioria.114

Proposta supressiva: Art. 8º, §3, Amauri Ceolim propôs remover o parágrafo inteiro,115

porém a proposta foi reprovada pela maioria. Proposta substitutiva: Art. 9º, §4, inciso I,116

Lutécia Hiera da Cruz propôs alterar de “uma hora” para “duas horas”. Proposta foi117

reprovada pela maioria. Proposta aditiva: Art. 9º, §4, inciso IV, Maria Simone propôs118

acrescentar ao texto: “(...), se membro de Câmara - 2 (duas) horas semanais”, e a119

proposta foi aprovada pela maioria. Proposta supressiva: Art. 9º §4, Inciso XIII, Alisson120



Davis propôs a retirada do inciso e a proposta foi aprovada pela maioria. Proposta121

aditiva: Art. 19, o conselho propôs a inclusão do seguinte texto: “Art 19. A coordenação e122

a participação de projetos especiais, incluindo cursos de Pós-Graduação Lato Sensu,123

estratégicos para universidade, em conformidade com o PDI, poderão ter carga horária124

computada por meio de portaria”, e a proposta foi aprovada pela maioria. 9. Apreciação125

e Deliberação da proposta de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu do campus de126

Curitiba II – Musicoterapia: Música e Saúde na Contemporaneidade. Processo n°127

15.199.032-0; EM REGIME DE DISCUSSÃO: EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por128

maioria . 10. Apreciação e Deliberação da proposta de Curso de Pós-Graduação Lato129

Sensu da Academia Militar do Guatupê - Gestão Integrada em Polícia Comunitária e130

Mediação de Conflitos. Processo nº 15.233.053-7; O conselho constatou que o curso131

pode ser prejudico devido ao baixo contingente de Mestres e Doutores. O conselheiro132

Onivaldo Izidoro propôs incorporação de docentes da Unespar na proposta. EM133

REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado pela maioria, com indicação de que a coordenação do134

curso incorpore docentes mestres e doutores até chegar ao limite de 50%, conforme135

nosso regulamento para Pós-graduação Lato Sensu. 11. Apreciação e Deliberação da136

proposta de alteração do nome do curso Superior de Pintura - Bacharelado para137

Artes Visuais - Bacharelado e Deliberação do novo PPC do Curso - do Campus de138

Curitiba I/Embap - Processo nº 15.236.423-7; Após a relatoria da conselheira Maria139

Simone os conselheiros entraram EM REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro Alisson140

Davis solicitou mais transparência no site da PROGRAD quanto às informações dos141

cursos. Os estudantes do cursos cessantes se manifestaram com a autorização do142

conselho. Explicaram que não foram ouvidos sobre as alterações. A conselheira Keila143

Kern explicou a proposta e listou as atividades desenvolvidas, no campus, para discussão144

da nova proposta. Desta forma, salientou que o processo foi longo e constrído em várias145

etapas com possibilidade de participação para docentes e discentes. EM REGIME DE146

VOTAÇÃO: aprovado pela maioria e 2 (duas) abstenções. 12. Apreciação e Deliberação147

da proposta de alteração do nome do curso de bacharelado em Turismo para148

Turismo e Negócios e Deliberação do novo PPC do Curso - do Campus de149

Apucarana. Processo nº 15.240.185-0; Após a relatoria de Maria Simone os150



conselheiros entraram EM REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro Sebastião151

Cavalcante e a conselheira Maria Antônia Ramos Costa se posicionaram inseguros152

com a nomenclatura do curso. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado pela maioria com 6153

(seis) abstenções. O presidente encerrou a sessão às 18h e eu, Samela Genini,154

secretária ad hoc do CEPE, lavrei a presente ata que segue assinada por mim, pelo155

Presidente e demais conselheiros, em lista de presença anexa.156


