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ATA DA 6ª SESSÃO (3ª ORDINÁRIA) DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 1 

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

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2020 às 09h (nove horas), reuniram-3 

se os membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE pela plataforma 4 

digital Microsoft Teams, conforme regulamentado pela Resolução Nº 003/2020 5 

REITORIA – UNESPAR, para as atividades administrativas realizadas durante o 6 

período de isolamento social para o enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus, 7 

a fim de deliberar sobre a pauta prevista na Convocação nº 006/2020. I. Expediente: 8 

1. Aprovação da Ata da 5ª Sessão (3ª Extraordinária) do CEPE de 2020; 2. 9 

Comunicações; II - Ordem do dia: 3. Discussão e Deliberação sobre o Concurso 10 

Vestibular 2021 da UNESPAR, processo nº 17.003.616-6; 4. Discussão e Deliberação 11 

sobre o Quadro de Vagas para o ano letivo de 2021, processo nº 17.003.598-4; 5. 12 

Discussão e Deliberação sobre a Política de Ingresso nos Cursos de Graduação da 13 

UNESPAR para o ano de 2021, processo nº 17.005.267-6; 6. Discussão e Deliberação 14 

sobre a proposta de alteração do turno de funcionamento do Curso de Licenciatura 15 

em Pedagogia, do Campus de Paranavaí, processo nº 16.559.960-8; 7. Discussão e 16 

Deliberação sobre o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Enfermagem, 17 

a ser ofertado no Campus de Paranaguá, processo nº 16.680.593-7; 8. Discussão e 18 

Deliberação sobre o Projeto Pedagógico do Curso Tecnólogo em Gestão de Turismo 19 

a ser ofertado no Campus de Paranaguá, processo nº 16.691.555-4; 9. Discussão e 20 

Deliberação sobre a proposta de novo Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado 21 

em Turismo do Campus de Campo Mourão, processo nº 16.837.214-0. EM REGIME 22 

DE DISCUSSÃO: a conselheira Maria Simone Jacomini Novak solicitou a retirada 23 

de pauta dos itens 3 e 4 para que possam ser discutidos de forma mais aprofundada. 24 

EM REGIME DE VOTAÇÃO: a pauta foi aprovada por unanimidade. 1. Aprovação da 25 

Ata da 5ª Sessão (3ª Extraordinária) do CEPE de 2020. EM REGIME DE DISCUSSÃO: 26 

sem manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: a ata foi aprovada por unanimidade. 27 

2. Comunicações: a conselheira Maria Antônia Ramos Costa comunicou que a Pró-28 

reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), em parceria com os docentes e 29 

Coordenadores dos Programas de Mestrado de UNESPAR, instituiu duas comissões 30 

especiais, sendo: uma voltada para discutir a utilização do sistema de cotas no 31 
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processo de seleção dos programas de Pós-graduação Stricto Sensu e outra para 32 

elaborar um Planejamento Estratégico visando a qualificação dos programas de 33 

Mestrado para que a UNESPAR alcance o Doutorado. Continuando sua fala, 34 

evidenciou que outra demanda da área de Pós-graduação da Universidade era a 35 

tradução das páginas em duas línguas, sendo Inglês e Espanhol, o que já está sendo 36 

feito por uma bolsista técnica, contratada com recursos remanejados de um Convênio 37 

da UNESPAR com a Fundação Araucária. Afirmou, ainda, que o Comitê de Ética em 38 

Pesquisas com Animais (CEUA), coordenado pela professora Katia Kalko Schwarz do 39 

Campus de Paranaguá, está recebendo propostas de projetos para análise. Diante o 40 

exposto, agradeceu o empenho da equipe do Campus de Paranaguá para efetivação 41 

do comitê, que qualifica as pesquisas dentro da Universidade e abre as portas para 42 

projetos de outras Instituições de Ensino Superior. Por fim, convidou os conselheiros 43 

e conselheiras a participarem do Seminário de Integração: pesquisa, extensão, cultura 44 

e inovação tecnológica (Sipec) da UNESPAR que terá início no dia 04 (quatro) de 45 

novembro na modalidade virtual. O conselheiro Sebastião Cavalcanti Neto pediu aos 46 

Diretores e Diretoras de Centro de Área que convidassem os Coordenadores dos 47 

Cursos de Graduação da Universidade a participarem de forma mais efetiva no Núcleo 48 

de Inovação Tecnológica (NIT), criado recentemente na Instituição, que conta com 49 

representantes dos Campi da UNESPAR das diversas áreas do conhecimento. Assim, 50 

informou que no dia 05 (cinco) de novembro ocorrerá uma reunião virtual com o 51 

objetivo contextualizar a cultura de inovação tecnológica à comunidade acadêmica 52 

bem como apresentar as ações que serão empreendidas pelo NIT na Universidade. 53 

Por fim, ressaltou a importância da destinação de um espaço físico nos Campi da 54 

UNESPAR para os trabalhos do referido núcleo, considerando que a Secretaria de 55 

Finanças do Paraná mantém um setor que atende aos Parques Tecnológicos do 56 

Estado e, ano que vem, abrirá um Programa de Residência Técnica para a área de 57 

inovação, o qual destinará inicialmente, 6 (seis) bolsas para a UNESPAR. A 58 

conselheira Maria Simone Jacomini Novak parabenizou os Servidores Públicos da 59 

Universidade, pela passagem do dia do Servidor Público na data de ontem 29 (vinte 60 

e oito) de outubro. Também ressaltou a importância da defesa dos serviços públicos 61 

no Brasil, considerando os ataques que os setores de educação, saúde e segurança 62 
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pública vem enfrentando por parte dos governantes. Diante o exposto, se manifestou 63 

contrária ao processo de militarização as escolas públicas proposto nesta semana 64 

pelo Estado do Paraná. O Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, cumprimentou 65 

a PRPPG pela iniciativa em debater, juntamente com os Programas de Pós-66 

graduação Stricto Sensu da UNESPAR, a implementação do sistema de cotas e o 67 

fortalecimento dos Cursos de Mestrado, o que considera ser de extrema importância 68 

para o crescimento da Universidade. Também estendeu seus cumprimentos ao 69 

conselheiro Sebastião Cavalcanti Neto por ter fomentado o debate sobre a inovação 70 

tecnológica na UNESPAR, para além dos ideais capitalistas voltados apenas para a 71 

obtenção de lucros. II. Ordem do dia: 3. Discussão e Deliberação sobre o 72 

Concurso Vestibular 2021 da UNESPAR (Processo nº 17.003.616-6) – item retirado 73 

de pauta. 4. Discussão e Deliberação sobre o Quadro de Vagas para o ano letivo 74 

de 2021 (Processo nº 17.003.598-4) – item retirado de pauta. 5. Discussão e 75 

Deliberação sobre a Política de Ingresso nos Cursos de Graduação da 76 

UNESPAR para o ano de 2021 (Processo nº 17.005.267-6) – a conselheira Maria 77 

Simone Jacomini Novak apresentou a proposta e relatou o Parecer da Câmara que 78 

propõe uma minuta substitutiva àquela constante no processo, conforme segue: 79 

alterar a redação do inciso I do Art. 1º da seguinte forma: “I - Os quantitativos de vagas 80 

para o Concurso Vestibular, para o Sistema de Seleção Unificado –SiSU/ENEM ou 81 

para outros processos de ingresso serão   definidos   pelos   colegiados   de   82 

Curso   e   Centros   de   Área   e autorizados  por  ato  próprio  do  reitor,  83 

não  excedendo  os  percentuais  de vagas  autorizadas  para  cada  curso, 84 

de modo  a  atender  as porcentagens previstas destinadas a políticas de cotas, 85 

conforme previsto na Resolução nº 001/2019 -COU/UNESPAR e, considerando as 86 

vagas reservadas aos estudantes ingressantes do ano letivo de 2020, que devido a 87 

pandemia do novo corona vírus não tiveram condições de concluir o ano letivo”; 88 

supressão do Parágrafo único do Art. 1º; inclusão do Art. 3º com a seguinte redação: 89 

“Art. 3º Esta resolução revoga a Resolução nº. 042/2018 –CEPE/Unespar”. EM 90 

REGIME DE DICUSSÃO: a conselheira Maria Simone Jacomini Novak fez alguns 91 

esclarecimentos sobre a proposta em resposta ao conselheiro Elias Canuto Brandão. 92 

EM REGIME DE VOTAÇÃO O PARECER: aprovado por unanimidade. 6. Discussão 93 
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e Deliberação sobre a proposta de alteração do turno de funcionamento do 94 

Curso de Licenciatura em Pedagogia, do Campus de Paranavaí (Processo nº 95 

16.559.960-8) – o conselheiro Jorge Leandro Delconte Ferreira relatou o Parecer 96 

da Câmara que é favorável à aprovação da proposta desde que observado o contido 97 

no item 2.10 da análise apresentada: “2.10. Destacamos que os alunos que já 98 

ingressaram têm direito a concluir o curso no turno de ingresso original; portanto, no 99 

caso de reprovações, a UNESPAR deverá ofertar disciplina no turno original, caso o 100 

aluno recuse cursar a disciplina em questão no novo turno”. EM REGIME DE 101 

DISCUSSÃO: a conselheira Maria Simone Jacomini Novak ressaltou que esta 102 

mudança no Curso de Pedagogia tem sido pensada e discutida a bastante tempo no 103 

Colegiado, sendo de grande importância também para o Campus de Paranavaí. O 104 

conselheiro Elias Canuto Brandão evidenciou que a mudança de turno auxiliará na 105 

permanência dos estudantes, principalmente daqueles que moram em outras cidades 106 

e enfrentam dificuldades para o deslocamento até o Campus. EM REGIME DE 107 

VOTAÇÃO O PARECER: aprovado por unanimidade. 7. Discussão e Deliberação 108 

sobre o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Enfermagem, a ser 109 

ofertado no Campus de Paranaguá (Processo nº 16.680.593-7) - a conselheira 110 

Maria Simone Jacomini Novak relatou o Parecer da Câmara que é favorável à 111 

aprovação da proposta com a recomendação de que antes da publicação final, o 112 

proponente revise as somatória de todas as tabelas, posto que há um erro de soma 113 

na página 266, subtotal da área de formação geral está constando 660 quando o 114 

resultado das linhas daria 960. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro 115 

Sebastião Cavalcanti Neto fez um breve histórico do processo de elaboração da 116 

proposta ressaltando que a implantação do Curso de Bacharelado em Enfermagem é 117 

de extrema importância para o Litoral do Estado do Paraná, considerando a ausência 118 

de profissionais da área na região. Também parabenizou o Curso de Enfermagem do 119 

Campus de Paranavaí que obteve nota 4 (quatro) no Exame Nacional de Desempenho 120 

dos Estudantes (ENADE). Por fim, pediu apoio aos conselheiros para aprovação da 121 

proposta a qual contribuirá para a expansão da Universidade junto à comunidade 122 

externa. A conselheira Ivone Ceccato agradeceu aos integrantes da Câmara de 123 

Graduação pela análise da proposta bem como aos conselheiros Sebastião 124 
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Cavalcanti Neto e Maria Antônia Ramos Costa pelo empenho na elaboração do 125 

Projeto Pedagógico do Curso. O conselheiro Sydnei Roberto Kempa afirmou que, 126 

comparado a outras regiões do Estado, o Litoral do Paraná possui um crescimento 127 

elevado, necessitando assim, de cursos de formação em diversas áreas, 128 

principalmente na área saúde. A conselheira Maria Antônia Ramos Costa ressaltou 129 

o papel fundamental dos profissionais de enfermagem na área da saúde, 130 

especialmente neste período de pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-131 

19). EM REGIME DE VOTAÇÃO O PARECER: aprovado por unanimidade. A 132 

conselheira Maria Simone Jacomini Novak agradeceu aos conselheiros da Câmara 133 

de Graduação do CEPE pelo empenho e dedicação na análise das propostas e 134 

elaboração dos Pareceres, os quais foram essenciais para a aprovação de matérias 135 

relevantes da Universidade no decorrer dos últimos dois anos. 8. Discussão e 136 

Deliberação sobre o Projeto Pedagógico do Curso Tecnólogo em Gestão de 137 

Turismo a ser ofertado no Campus de Paranaguá (Processo nº 16.691.555-4); - a 138 

conselheira Maria Simone Jacomini Novak relatou o Parecer da Câmara que é 139 

favorável à aprovação da proposta com as seguintes alterações: corrigir a 140 

nomenclatura do Curso, pois em alguns lugares consta o nome antigo “Gestão do 141 

Turismo”; adequar o PPC ao formulário disponibilizado pela Pró-reitoria de Ensino de 142 

Graduação (PROGRAD) e; padronizar a expressão “atividades extracurriculares” para 143 

“atividades complementares”. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro 144 

Sebastião Cavalcanti Neto ressaltou que a implantação do Curso Tecnólogo em 145 

Gestão de Turismo é uma demanda antiga no Litoral do Estado do Paraná, sendo de 146 

extrema importância para a região principalmente neste momento de pandemia, 147 

causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) que afetou negativamente o setor 148 

exigindo sua reestruturação. A conselheira Ivone Ceccato ressaltou que este Curso 149 

é de grande importância neste momento tanto para o Campus de Paranaguá quanto 150 

para o Litoral, considerando os investimentos do Governo do Paraná na revitalização 151 

dos pontos turísticos do Estado que possui um vasto Patrimônio histórico cultural e 152 

ambiental. O conselheiro Sydnei Roberto Kempa afirmou que o Curso terá grade 153 

aderência do ponto de vista regional, principalmente pela necessidade de capacitação 154 

dos profissionais da área do turismo que atuam no litoral do Estado. EM REGIME DE 155 
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VOTAÇÃO O PARECER: aprovado por unanimidade. 9. Discussão e Deliberação 156 

sobre a proposta de novo Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em 157 

Turismo do Campus de Campo Mourão (Processo nº 16.837.214-0) – a 158 

conselheira Maria Simone Jacomini Novak fez um breve relato do processo de 159 

reestruturação do referido Curso e relatou o Parecer da Câmara que é favorável à 160 

aprovação da proposta. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro Jorge Leandro 161 

Delconte Ferreira ressaltou que a proposta foi amplamente discutida tanto pela 162 

comunidade acadêmica como externa atendendo às novas Diretrizes Nacionais para 163 

os Cursos de Turismo bem como às normativas referentes as seguintes áreas: 164 

educação para questões étnico-raciais; história e cultura afro-brasileiras; Língua 165 

Brasileira de Sinais (Libras) e; educação ambiental. Afirmou também que os docentes 166 

do Curso de Turismo do Campus de Campo Mourão tiveram um papel crucial na 167 

construção de propostas de Cursos de outros Campi contribuindo com a expansão da 168 

Universidade na comunidade externa. EM REGIME DE VOTAÇÃO O PARECER: 169 

aprovado por unanimidade. O Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, fez um 170 

desagravo à conselheira Maria Simone Jacomini Novak que tem sido atacada 171 

injustamente por algumas pessoas da Universidade, que atribuem o trabalho 172 

desenvolvido na gestão da Graduação como incompetência. Diante o exposto, 173 

reforçou que a conselheira, enquanto Pró-reitora da PROGRAD, coordena uma área 174 

bem complexa e que as discussões realizadas na sessão de hoje mostram que ela 175 

vem desenvolvendo um trabalho brilhante e heróico considerando a ausência de 176 

servidores efetivos na Universidade. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente, 177 

Prof. Antonio Carlos Aleixo, encerrou a sessão online às 11h e 30min (onze horas 178 

e trinta minutos), e eu, ANA CRISTINA ZANNA CATHCART, Secretária dos 179 

Conselhos Superiores da Unespar, lavrei a presente ata que segue assinada 180 

eletronicamente por mim, pelo Presidente e demais conselheiros presentes à sessão. 181 


