
ATA  DA  SESSÃO  PLENÁRIA  DO  CONSELHO  UNIVERSITÁRIO  –  COU,  DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR.  Aos 11 (onze) dias do mês de 
dezembro  de  2014,  às  9h00  (nove  horas)  reuniram-se  os  membros  do  Conselho 
Universitário - COU, na Sala Paraná, do Hotel Nacional Inn, em Curitiba-Pr, conforme lista de 
presença em anexo, para deliberar sobre a seguinte pauta, prevista na Convocação de 01 
de dezembro de 2014: Expediente, item 1: Aprovação da Ata da Sessão 01/2014. Ordem 
do dia, item 1. Homologação da Resolução 007/2014 – CAD que trata do Regulamento da 
Licença  Sabática;  Item  2. Aprovação  do  Planejamento  de  2015  da  Reitoria;  Item  3. 
Aprovação do Planejamento de 2015 dos  campi;  Item 4. Apreciação dos Relatórios das 
Atividades de 2014 da Reitoria e dos campi;  Item 5. Aprovação da Proposta Orçamentária 
da Unespar; Item 6. Aprovação das adequações ao Estatuto e Regimento Geral da Unespar; 
Item 7. Instituição das Câmaras de Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação e Câmara 
Administrativa do COU; Item 8. Aprovação da Minuta de Resolução 008/2014 que trata do 
Regulamento dos Centros de Área, dos Colegiados de Curso e dos Programas de Pós-
graduação da Unespar; Item 9. Calendário Institucional; Item 10. Instituição das Comissões 
Especiais  para  discutir  o  TIDE  no  âmbito  da  Unespar,  estabelecer  indicadores  para 
distribuição dos recursos provenientes do Sisu e Uso de imagem na Unespar. Conferido o 
quórum, a reunião iniciou-se com a saudação aos presentes do Presidente do Conselho, 
Professor Antonio Carlos Aleixo que leu a pauta e abriu a discussão sobre a mesma. A pró-
reitora Mônica Herek propôs inversão de pauta, invertendo os itens 8 e 9 para itens 2 e 3,  
sob a justificativa de manter-se a sequência da matéria votada na reunião anterior e, ainda, 
que a aprovação dos planejamentos dos campi tem que passar pela aprovação em sessão 
do Conselho de Planejamento, Administração e Finanças – CAD, que acontecerá na tarde 
de  hoje,  após  o  término  da  sessão  deste  conselho.  Nesse  mesmo  sentido,  o  Reitor 
manifestou-se sobre a antecipação da apreciação do relatório de atividades da reitoria e doa 
campi  antes  da apreciação do  planejamento  2015  da reitoria  o  dos  campi.  Colocada a 
inversão  de  pauta  em  votação,  foi  APROVADA  por  UNANIMIDADE.  Em  seguida,  o 
presidente do Conselho passou à aprovação da ata da reunião do Conselho Universitário 
anterior. O Conselheiro Valdir Anhucci apresentou proposta de emenda visando alteração do 
registro de fala da última reunião, registrada nas linhas 90, 91 e 92. O conselheiro justificou 
que tal mudança é necessária em virtude de ressaltar novamente o disposto, nos seguintes 
termos: “que o COU não se esconda atrás da LDB para deliberar sobre a composição dos  
conselhos superiores e sobre o valor do voto nas eleições. Que esse conselho assuma a  
responsabilidade  de  afirmar  que  as  decisões  tomadas  em  torno  da  composição  dos  
conselhos  paritários  e  mesmo  da  forma  como  se  dará  o  voto  nas  eleições  são  de  
responsabilidade do COU. Decidir sobre isso é prerrogativa do COU, já que a UNESPAR  
dispõe de autonomia para tomar tal decisão, conforme prevê o artigo 207 da Constituição  
Federal  de  1988.   Portanto,  as  decisões  do  COU em relação  à  composição  dos  seus  
conselhos e ao peso do voto nas eleições não estão subordinadas à LDB. A mesa acatou a 
reforma da ata que, colocada em votação, foi APROVADA por UNANIMIDADE. Quanto ao 
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item da pauta referente à matéria de Expediente o reitor abriu a palavra para manifestações.  
O  Pró-reitor  Sydnei  Kempa  manifestou-se  em  breve  relato  sobre  as  atividades  da 
PROGESP,  destacando-se  o  “empenho  de  várias  pessoas  no  desenvolvimento  da  
Universidade, que atualmente está gerando uma sobrecarga de trabalho e impacto sobre a  
vida e a saúde dos servidores.” Propõe a criação de uma comissão sobre a “Saúde do 
Trabalhador” da Unespar, para que seja criada uma política de acompanhamento da saúde 
do servidor.  Manifesta,  ainda,  a não previsão da implantação dos cargos e propõe uma 
paralisação da Universidade e busca da via judicial caso os cargos não sejam implantados 
no início do próximo ano. Encerrado o expediente, sem mais manifestações, passou-se à 
deliberação dos itens da pauta, conforme segue:  Item 1 – Homologação da Resolução 
007/2014  –  CAD: O  Conselheiro  Edson  Pereira  manifestou-se  sobre  a  necessidade  de 
correção do disposto na letra “c” do artigo 3º, que está em discordância com o caput do 
referido artigo nos termos “plano de atividades”. A mesa acatou a correção sugerida pelo  
conselheiro e, em seguida, colocou a Resolução 007/2014 em votação, já com as alterações 
propostas, sendo APROVADA por UNANIMIDADE. Em tempo, o reitor manifestou-se acerca 
da presença nos novos conselheiros eleitos para as vagas remanescentes do COU. Os 
conselheiros foram apresentados e empossados. Item 2 – Aprovação minuta de resolução 
008/2014: A  Conselheira  Clara  Piazzetta  apresentou  proposta  de  emenda  aditiva  ao 
Parágrafo  único  do  artigo  2º,  onde  consta  “...sugeridas  pelo  Conselho  Nacional  de  
Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  (CNPq)” passa  a  constar  “...sugeridas  pelo 
Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  (CNPq),  considerando  
também a constituição de cursos em cada campus.”, sendo APROVADA por MAIORIA, com 
UMA abstenção. A Conselheira Solange Perin apresentou proposta de emenda aditiva ao 
parágrafo único do artigo 4º, que inclui o termo “centros de áreas”, após o “Conselho de 
Campus”.  A defesa  da  proposta  de  emenda  foi  feita  pelo  conselheiro  Mauro  Stival.  O 
Conselheiro  Éder  Rogério  Stela  manifestou-se  sobre  um  possível  surgimento  de 
regulamentos de Centro de Áreas diferentes em cada campus. Houve esclarecimento feito 
pelo reitor de que o regulamento em votação é de caráter geral e que a Unespar prevê uma 
autonomia  relativa  dos  campi,  autonomia  esta  que  é  amparada  por  decisões  dos  três 
conselhos maiores: CAD, CEPE e COU. O pró-reitor Mário Athayde manifestou-se sobre a 
necessidade  e  a  busca  de  uma  unificação  de  procedimentos,  tramitações  e, 
consequentemente, de legislação. Afirmou, ainda, que há a necessidade de deixar “claro” o 
que é “regulamento geral” e o que pode ser “autônomo” em termos de “funcionamento”. O 
reitor esclareceu que a discussão refere-se à maneira como o funcionamento dos Centros 
será discutida. Coloca-se em discussão se haverá autonomia ou não do próprio centro de 
área.  A  ideia  é  a  de  que  o  regulamento  geral  somente  não  basta,  mas  requer  a 
complementação sobre  o  “funcionamento”  dos Centros  de  Áreas.  O  Conselheiro  Fábio 
Poletto questionou a mesa sobre a possibilidade de votação posterior. A chefe de gabinete 
Áurea  Viana  esclareceu  aos  conselheiros  que  a  comissão  que  elaborou  a  minuta  de 
resolução não tratou  do funcionamento  do centro  no intuito  de  garantir  a  autonomia do 
centro  e  que  o  assunto  foi  bastante  discutido  internamente.  O  presidente  do  conselho 
recolheu  o  debate  e  deu  prosseguimento  à  votação.  A  Conselheira  Mônica  Herek 
apresentou proposta de emenda modificativa por escrito ao artigo 12, onde consta “Art. 12 A 
Direção de Centro conta com estrutura de apoio que compreende um assistente, com as  
atribuições  de  assessoramento  ao  Diretor  de  Centro,  incluindo:  I–  receber,  preparar  e  
expedir  documentos; II– secretariar as reuniões do Conselho de Centro; III– organizar e  
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manter arquivos do Centro; IV– desempenhar outras atividades correlatas”, passa a constar 
“ Art. 12 – Na vacância da diretoria de Centro de Área, será nomeado o decano do Conselho  
de Centro de Área. § 1º. O decano deerá apresentar as qualificações exigidas no parágrafo  
segundo do artigo 11.  § 2º. Em havendo período inferior a um terço do mandato regular, o  
decano exercerá o mandato complementar.  Em sendo superior,  o decano convocará, no  
prazo  máximo  de  60  (sessenta)  dias,  eleições  para  o  mandato  complementar.”,  sendo 
APROVADA por  MAIORIA com UMA abstenção. Conselheira  Clara  Piazetta  apresentou 
proposta de emenda ao artigo  17,  para inclusão de inciso  onde conste  “XII  –  Reunir  e 
organizar as informações da demanda de estagiários no Estágio Curricular, para encaminhar 
aos  setores  competentes.”,  sendo  APROVADA por  MAIORIA,  com  13  abstenções.   O 
Conselheiro  Valdir  Anhucci  apresentou  proposta   de  emenda ao artigo  18,  onde consta 
“...obrigatoriamente, uma vez a cada dois meses...” passa a  constar  “...obrigatoriamente  
uma vez por mês...”, sendo APROVADA por MAIORIA com 11 abstenções. A Conselheira 
Mônica Herek apresentou proposta de emenda ao artigo 19, para inclusão do parágrafo 4º,  
com a seguinte redação:  “4º.  Na vacância da Coordenação de Curso,  será  nomeado o  
decano do Colegiado. O decano deverá apresentar as qualificações exigidas no parágrafo 2º  
deste artigo. Em havendo período inferior a um terço do mandato regular, o decano exercerá  
o mandato complementar. Em sendo superior, o decano convocará, no prazo máximo de 60  
(sessenta) dias, eleições para o mandato complementar”, sendo APROVADO por MAIORIA 
com UMA abstenção.  A conselheira  Clara Piazzetta  apresentou proposta de emenda ao 
artigo  21,  para  inserir  o  inciso  V,  com  a  seguinte  redação:  “V  -  Articular,  junto  aos 
coordenadores  de  cursos  afins  na  Unespar,  ações  de  cooperação  acadêmica” ,  sendo 
APROVADA por MAIORIA com 16 abstenções. A minuta de resolução 008/2014, que trata do 
Regulamento dos Centros de Áreas, dos Colegiados de Curso e dos Programas de Pós-
graduação,  foi   colocada em votação,  sendo APROVADA por  UNANIMIDADE.  Item 3 – 
Aprovação do Calendário Institucional – Áurea fez a leitura do Calendário com as datas 
das reuniões ordinárias dos Conselhos Superiores. O pró-reitor Frank Mezzomo manifestou-
se acerca da reunião do CEPE no dia 11 (onze) de março, justificando que a mesma não 
será  produtiva  para  a  pós-graduação,  uma  vez  que  haverá  pauta  para  o  CEPE sobre 
assuntos que serão discutidos na reunião da pós-graduação já marcada para data posterior.  
Propõe então que a reunião do CEPE seja antecipada do dia 11 de março para o dia 04 de 
março de 2015. Ficou determinado que na primeira reunião do COU de 2015, em reunião 
extraordinária  possivelmente  no  final  do  mês  de  abril,  serão  referendados  os  feriados 
municipais dos calendários dos campi. Calendário em votação, foi APROVADO por maioria. 
Item 4 – Apreciação do relatório das atividades da reitoria em 2014 – relato pela pró-
reitora Mônica Herek. O reitor complementou o relato da pró-reitora, lembrando do número 
reduzido de agentes universitários e professores que estão empenhados em desenvolver as 
atividades, tais como: adesão ao Sisu, realização do primeiro vestibular unificado, realização 
de concurso público, elaboração e publicação de resoluções que orientam a universidade, 
entre outras. O presidente do conselho encerrou a sessão às 17:00 (dezessete) horas, para 
dar início à 4ª reunião do Conselho de Planejamento, Administração e Finanças. O segundo 
dia da sessão do Conselho Universitário iniciou às 9:00 (nove) horas da manhã, na sala  
Paranaguá do Hotel Nacional Inn, em Curitiba-Pr. A reunião iniciou-se com a apresentação 
do Relatório das atividades dos campi, item 5 da pauta. O diretor de campus de União da 
Vitória,  Valderlei  Garcias  Sanches,  fez  a  apresentação  do  relatório,  destacando  a 
importância  do  Laboratório  de  alimentação  de  peixes,  a  doação  de  equipamentos  de 
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laboratório  pelo  LACEN,  o  recebimento  de  livros  doados  para  o  curso  de  Filosofia,  a  
realização do II Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão, entre outros. O diretor destacou 
também a  paralisação  da  reforma de  parte  do  campus por  desistência  da  empresa  na 
continuidade da obra. O diretor Éder Rogério Stela, em seguida, apresentou o relatório das 
atividades  do  ano  de  2014  do  campus de  Campo  Mourão destacando,  entre  outras 
atividades, a discussão sobre o estágio curricular com os estudantes, a regulamentação da 
monitoria, a realização de palestras profissionais, o estudo sobre a evasão estudantil e a  
programação  de  avaliação  institucional.  Além  disso,  houve  a  efetivação  de  2  (dois) 
programas de pós-graduação (mestrado) em História e Geografia; o acompanhamento das 
TIDE's; acompanhamento da iniciação científica e extensão; o grupo de Teatro; a migração 
do sistema SIGES; o apoio à publicação e a captação de recursos frente a CAPES. O 
relatório das atividades do campus de Curitiba I foi apresentado pela diretora Maria José 
Justino, que relatou o contato e visitas à várias entidades municipais e estaduais na busca 
de apoio pela sede própria do campus. Fruto de uma dessas reuniões foi a possibilidade de 
cessão do prédio que abrigava a “AMBEV”. Relatou, ainda, que a mudança do campus para 
o Centro de Atividades foi suspensa diante da impossibilidade da construção de mais prédio 
no local. Outros pontos destacados foram a continuidade do projeto para implantação do 
curso de Museologia, que iniciou-se na gestão anterior; a reestruturação dos cursos visando 
corrigir o problema de evasão de estudantes (em dois cursos, principalmente); a pesquisa 
DINTER e UFRGS; o processo para implantação do mestrado em música; as revistas Vortex 
Musical Journal e Art & Sensorium; a parceria com o Museu Oscar Niemeyer e a Fundação 
Cultural de Curitiba; a entrada no PIBID e a aquisição de uma van. O relato do campus de 
Curitiba II, foi feito pela diretora Stela Maris da Silva, que o separou em pontos. Quanto ao 
Ensino:  relato sobre os cursos já iniciaram análise para reestruturação.  Criação da Divisão 
de  Assuntos  Estudantis  em busca  de  uma  proposta  de  aproximação  aos  estudantes  e 
atendimento das suas necessidades. PESQUISA: Comissão para análise do programa de 
mestrado.  Afastamento  professores  para  capacitação.  12  grupos  de  pesquisa  ativos.  30 
linhas de pesquisa ativas. Revistas. Curso de especialização em eletroacústica. 56 projetos 
de  extensão.  Estúdio  de  Música.  Centro  de  atendimento  Musicoterapia.  Com relação  à 
construção do anexo ao barracão do curso de Cinema, ressalta que a obra encontra-se 
parada. O relato do  campus Paranavaí  foi feito pelo vice-diretor Carlos Molena, e tratou 
sobre os seguintes pontos:  Programa de mestrado. Instalação em metade do bloco novo.  
Encontro de Iniciação Cientifica – EIC. Realização de semanas acadêmicas. II Simpósio do 
grupo  de  pesquisa.  Projeto  Iniciação  ao  Atletismo,  trabalho  com  crianças  carentes. 
Participação  nos  jogos  estudantis  como  Universidade.  Inauguração  academia.  Projeto 
ginástica laboral. Construção miniauditório. Aquisição 2 carros. Termo de cooperação com o 
IFPR para uso dos laboratórios pelos estudantes da Unespar. Participação de professores 
da Unespar em parceria com  grupos do IFPR. As atividades do  campus de  Apucarana 
foram relatadas pelo diretor Narciso Rastelli e o vice diretor Edson Pereira, que explanaram 
sobre o prédio em construção, obra parada por desistência da empresa em dar continuidade 
à obra, por falta de pagamento pelo governo do estado. Houve explanação também sobre as  
atividades  e  terceirização  do  Restaurante  Universitário.  Houve  também relato  detalhado 
sobre o não repasse das verbas do SISU ao campus de Apucarana, bem como a reunião no 
MEC com a presença do reitor Antonio Carlos Aleixo e o pedido de recurso apresentado ao 
MEC, o qual aguarda decisão. A apresentação do relatório do campus de  Paranaguá foi 
apresentado como emenda, pois o relatório não consta no documento oficial e tratou das 
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atividades  do  programa  Bom  Negócio  Paraná,  a  importância  da  criação  do  Centro 
Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres - CEPED, fruto de projeto iniciado no 
campus.  O  relato  tratou  também  de  várias  parcerias  realizadas  entre  o  campus e  a 
comunidade,  bem como o  desenvolvimento  de  vários  projetos,  destacando-se  o  projeto 
“Couro de Peixe”,  entre outros.  Findos os relatos, o presidente do conselho colocou em 
regime  de  discussão  e  abriu  a  oportunidade  de  propostas  de  emendas  ao  relatório. 
Conselheira Mônica Herek apresentou emenda aditiva de texto ao relatório de Apucarana 
para corrigir o disposto sobre o PNAEST em virtude do não preenchimento dos requisitos do 
projeto, propondo que seja acrescentado ao final do parágrafo o fato de que o projeto está 
em fase  recursal  no  MEC.  Em votação,  a  emenda foi  APROVADA por  UNANIMIDADE. 
Conselheira Clara Piazzetta apresentou proposta de emenda aditiva quanto aos dados do 
PIBID, na parte da extensão quanto ao projeto OLA; e acrescentar o evento ISME na síntese 
do relatório. Em votação, a proposta foi REPROVADA por MAIORIA, com 6 abstenções. O 
conselheiro Eder Rogério Stela apresentou proposta de emendas com vários itens a ser 
alterados. Questão de ordem pelo conselheiro Aurélio Bona quanto à impossibilidade de 
alteração do relatório de itens que não sejam fatos novos, em votação, foi APROVADA por 
MAIORIA com uma abstenção.   Item 5 – Aprovação Planejamento da Reitoria e dos 
campi para 2015. Apresentação do planejamento da reitoria feito pela Pró-reitora Mônica 
Herek. Apresentação das propostas das pró-reitorias de Ensino de Graduação, de Pesquisa 
e Pós-graduação e Extensão. O pró-reitor de Pesquisa e Pós Graduação, Frank Mezzomo 
pede registro em ata sobre necessidade de investimento em Ensino, Pesquisa e Extensão 
que foi deliberado pelo CAD em reunião de 11 de dezembro de 2014.  O professor Fábio 
Poleto pede registro em ata sobre a ausência do Pró-reitor de Administração Rogério Ribeiro 
na reunião, uma vez que ele gostaria de receber esclarecimentos relacionados a assuntos 
inerentes  à  pró-reitoria  acima  citada.   A  pró-reitora  de  Planejamento,  Mônica  Herek, 
pronunciou-se sobre  a  assunção do Pró-reitor  de Administração em julho de 2014,  em 
situação financeira 'complicada'. O Conselheiro Valdir Anhucci pede registro em ata  "que 
todo  e  qualquer  recurso  destinado  a  participação  em  eventos  científicos  nacionais  e  
internacionais sejam disponibilizados exclusivamente por meio de edital público, a fim de  
que todos os docentes saibam com clareza quais recursos existem e onde estão disponíveis  
para esse fim". O pró-reitor Sydnei Kempa solicita registro em ata de agradecimento formal 
ao diretor do campus de Paranaguá professor Mauro Stival e às diretoras Stela Maris da 
Silva e Maria José Justino, que cederam agentes universitários dos campi para desenvolver 
as atividades da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento. O representante do 
corpo discente do campus de Paranavaí, Israel de Moraes, pede registro em ata da seguinte  
fala:  “Que na definição de critérios dos recursos provenientes do vestibular a ser realizado  
no CAD seja destinado um percentual  às entidades estudantis dos campi.  Este repasse  
ajudaria na manutenção das entidades estudantis já existentes e favoreceria a criação de  
novas entidades assim fortalecendo o Movimento Estudantil da UNESPAR." A Conselheira 
Stela Maris manifestou-se sobre a inclusão do CEPED no Planejamento Geral. Colocado em 
votação, o Planejamento Geral da Reitoria foi APROVADO por UNANIMIDADE. O presidente 
do conselho encerrou a sessão às 12:00 horas para horário de  almoço, com retorno previsto  
para as 13:30 (treze horas e trinta minutos). Após o almoço, a sessão iniciou às  Item 06 - 
Planejamento dos  campi. Apresentação do planejamento do campus de União da Vitória 
pelo  Diretor  Valderlei  Garcias  Sanches.   Apresentação  do  planejamento  do  campus de 
Apucarana pelo vice-diretor Edson Pereira. Apresentação do planejamento do  campus de 
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Campo Mourão pelo diretor Eder Rogério Stela. Apresentação do planejamento do campus 
de Curitiba I pela diretora Maria José Justino. Apresentação do planejamento do campus de 
Curitiba II pela diretora Stela Maris da Silva. Apresentação do planejamento do campus de 
Paranavaí pelo vice-diretor Carlos Molena. Apresentação do planejamento do  campus de 
Paranaguá pelo diretor Mauro Stival, como forma de emenda,  sem objeção. Conselheiro 
Samon Noyama, do campus de União da Vitória, apresentou proposta de emenda por escrito 
para inclusão de dois eventos: II  Simpósio de Letras e VIII  Colóquio de Filosofia, sendo 
APROVADA por  UNANIMIDADE.   Conselheira  Kátia  Kalkos,  do  campus de  Paranaguá, 
apresentou proposta de emenda por  escrito  para que seja  incluído  no Planejamento  do 
campus  de  Paranaguá  a  implantação  do  “Laboratório  de  Análises  de  couros  e  dos 
materiais”,  aprovado  pela  chamada  UENP/UNESPAR,  referente  ao  Convênio  955/2013. 
Colocado  em  regime  de  votação,  o  planejamento  dos  campi,  foi  APROVADO  por 
UNANIMIDADE.  Item 07 -  Aprovação da Proposta Orçamentária da Unespar e  dos 
campi:   apresentação  da  Proposta  encaminhada  pelo  Conselho  de  Planejamento, 
Administração e Finanças - CAD ao Conselho Universitário, pela pró-reitora Mônica Herek. 
A pró-reitora apresentou também a Proposta Orçamentária da Reitoria,  que contempla o 
Escritório de Relações Internacionais e a Comissão de Concursos. A pró-reitora esclareceu 
que  o  valor  de  custeio  das  pró-reitorias  de  Ensino  de  Graduação,  de  Pesquisa  e  Pós 
Graduação e de extensão apresentado será dividido entre as 3 pró-reitorias, com critérios a 
ser  fixados  pelo  Conselho  de  Planejamento,  Administração  e  Finanças.  Em  seguida, 
apresentou emenda referente ao percentual de mobilidade que foi aprovado pelo CAD, que 
era de 5% (cinco por cento) para 20% (vinte por cento). O presidente do conselho fez a 
leitura da minuta de resolução que estima e fixa o valor do orçamento que, colocada em 
votação,  foi  APROVADA por  UNANIMIDADE.  Item  08  -  Alterações  ao  Regimento  e 
Estatuto. Apreciação das emendas. Proposta de emenda de alteração no parágrafo 2º do 
artigo  3º  do  Estatuto,  que  vincula  academicamente  a  Escola  de  Segurança  Pública  da 
Academia  Policial  do  Guatupê  à  Unespar,  sendo  APROVADA  por  UNANIMIDADE. 
Apresentada proposta de emenda para inclusão do inciso X ao artigo 17 e inciso IX ao artigo 
18, que prevêem a participação de “um membro da Escola Superior de Segurança Pública 
da Academia Militar do Guatupê” na composição do Conselho Universitário e Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (respectivamente), sendo   APROVADA por UNANIMIDADE. 
Concluída a votação para alteração no estatuto, passou-se à apreciação das proposta de 
alteração do Regimento Geral. Proposta de alteração do disposto na letra “b”, do inciso I, do 
artigo 2º,  referente à mudança da nomenclatura do “Centro de Ciências Humanas e da 
Educação” para “Centro de Música”, do campus de Curitiba I. A defesa da proposta foi feita 
pelo professor Carlos Assis. Sem defesa pela manutenção do texto original, a proposta foi  
APROVADA por MAIORIA com 3 abstenções. Neste mesmo artigo, ficou aprovada também a 
inclusão do “Campus São José dos Pinhais – Academia Policial Militar do Guatupê” no inciso  
III. Demais incisos serão alterados somente em suas numerações.  A proposta de emenda 
ao artigo 16, referente à adequação dos cargos, teve apresentação feita pela pró-reitora de 
Planejamento, professora Mônica Herek. Na Pró-reitoria de Ensino de Graduação: a) Na 
Diretoria de Ensino, fica criadas a Divisão de Apoio aos Cursos; b) Na Diretoria de Registros 
Acadêmicos, fica criada a Divisão de Controle Acadêmico; c) Na Diretoria de Registro de 
Diplomas,  fica  criada  a  Divisão  de  Registro  de  Diplomas;  d)  Fica  criada  a  Diretoria  de 
Programas  e  Projetos,  que  subdivide-se  em  Divisão  de  Projetos,  Estágios  e  Monitoria; 
Coordenadoria  Institucional  do  PIBID  e  Coordenadoria  do  Pacto  Nacional  pelo 
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Fortalecimento do Ensino Médio. Na  Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação: a) Na 
Diretoria  de  Pesquisa  ficam  criadas  a  Divisão  de  Pesquisa  e  a  Divisão  de  Iniciação 
Científica. b) Na Diretoria de Pós-graduação ficam criadas a Divisão de Pós-graduação e a 
Divisão de Comitê de Ética. c) Fica criada a Diretoria de Projetos e Convênios. Na  Pró-
reitoria de Extensão e Cultura: a)  Na Diretoria de Programas e Projetos de Extensão, 
ficam criadas a Divisão de Extensão e a Divisão de Projetos e Convênios; b) Na Diretoria de  
Cultura, fica criada a Divisão de Cultura; c) Na Diretoria de Assuntos Estudantis fica criada a 
Divisão  de  Assuntos  Estudantis.  Na  Pró-reitoria  de  Planejamento: a)  Na  Diretoria  de 
Planejamento  ficam  criadas  a  Divisão  de  Planejamento,  a  Divisão  de  captação  e 
acompanhamento; b) Fica criada a Diretoria de Avaliação Institucional e Desenvolvimento, 
que subdivide-se em Coordenadoria de Avaliação Institucional e Divisão de Planejamento e 
Desenvolvimento Físico. Na Pró-reitoria de Administração e Finanças: b) Na Diretoria de 
Finanças ficam criadas, além da Divisão de Orçamento já existente, a Divisão de Receita e 
Pagamentos e a Divisão Financeira de Convênios, sendo as alterações  APROVADAS por 
UNANIMIDADE. A proposta de emenda ao artigo 21, trata de ajustes nos incisos IX, XII, 
XVIII e XX que se repetem e foi APROVADA por UNANIMIDADE. A proposta emenda aditiva 
ao  artigo  45,  cria  a  alínea  “e”  e  o  parágrafo  5º,  com  a  seguinte  descrição:  “Art.  
45.......e)Programa Institucional de Extensão em Música do Campus de Curitiba I – EMBAP  
– PIEM. (….) § 5º. Os cursos do Programa Institucional de extensão em Música – PIEM –  
compostos pelos projetos: Cursos de Formação Musical I, II e III, destinam-se a candidatos  
de diferentes faixas etárias, a partir de 6 (seis) anos, que desejam iniciar e/ou aprofundar os  
seus estudos em música, com duração de 11 (onze) anos e regulamento próprio aprovado  
no campus.”, Defesa feita pela diretora Maria José Justino, sem argumentação em contrário, 
sendo APROVADO por MAIORIA com UMA abstenção. A proposta de emenda modificativa 
ao artigo 48, em seu parágrafo 3º, trata da mudança do texto atual para a seguinte redação:  
“Art.  48......§ 3º.  Nos cursos da área de música, nas disciplinas de instrumento musical,  
admite-se  a possibilidade de aulas  individuais  para  o  aprofundamento  do conhecimento  
musical e das possibilidades técnicas e expressivas de cada instrumento”. A defesa foi feita 
pela professora Carmem, sendo APROVADA por UNANIMIDADE. O pró-reitor Mário Athayde 
Junior Apresentou proposta de emenda ao artigo 88, por escrito, que transforma o parágrafo 
único em dois parágrafos, com a seguinte redação: “ Art. 88 Os Estágios são coordenados 
pelos respectivos Colegiados de Curso e supervisionados pelos docentes responsáveis.  § 
1º. Observadas as normas gerais deste Regimento, os estágios obedecerão o Regulamento  
Geral,  proposto pela Pró-reitoria de Ensino de Graduação e aprovado pelo Conselho de  
Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE. § 2º. Os regulamentos próprios, um para cada curso,  
serão elaborados pelo respectivo  colegiado, obedecido o Regulamento Geral e aprovados  
pelo Conselho de Centro respectivo.”, sendo APROVADA com UMA abstenção. A proposta 
de emenda ao artigo 89, na redação do § 1º refere-se a uma nova redação: “Art. 89.…..§ 1º.  
Os grupos culturais e/ou artísticos, quando coordenados por docentes, podem se constituir  
como disciplinas obrigatórias ou optativas da instituição. Estes grupos podem ser abertos à  
participação  da  comunidade  externa,  mediante  disponibilidade  de  vagas  e  aptidões  
necessárias para tal.”, sendo APROVADA com DUAS abstenções. A Proposta de emenda ao 
artigo 99, refere-se à inclusão do parágrafo 1º, com a seguinte redação: “Art.  99.....§ 1º.  
Poderá haver a categoria de Artista Visitante na forma de bolsista e/ou intercâmbio para  
atividades de residência artística, ensino, pesquisa e/ou extensão. Para esta categoria, o  
programa pode apresentar edital de bolsas ou  prever propostas  de atuação voluntária.”,  
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sendo  APROVADA por  UNANIMIDADE.  A proposta  de  emenda  ao  artigo  151,  em  seu 
parágrafo  único,  refere-se  a  uma  nova  redação:  “Art.  151.....Parágrafo  único.  A Escola  
Superior de Segurança Pública da Academia Militar do Guatupê, preservará a autonomia  
decorrente de sua natureza específica e das determinações legais, obedecendo aos trâmites  
universitários  específicos  no  que  concerne  ao  desenvolvimento  das  atividades  didático-
pedagógicas e científicas da área de ensino militar.”, sendo APROVADA por UNANIMIDADE. 
O conselheiro Antônio Varela apresentou proposta para encerrar a sessão e para que as 
demais  propostas  de  emendas  sejam  incluídas  no  primeiro  item  de  pauta  da  próxima 
reunião,  sendo  APROVADA por  MAIORIA.  Nada  mais  a  ser  discutido,  o  Presidente  do 
Conselho  encerrou a sessão às 17:00 (dezessete)  horas e,  não havendo mais nada a 
registrar, eu, Luciane Jost Lemos do Prado, Assessora dos Conselhos Superiores, lavro a 
seguinte ata que vai assinada por mim, pelo Presidente do Conselho e vai acompanhada da 
lista de presença dos conselheiros. 
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