
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ-UNESPAR

Aos dezoito dias do mês de março de 2014, reuniram-se os membros do Conselho 
Universitário da Unespar, no auditório do  Campus de Apucarana, Conforme lista de 
presença, anexa, para deliberar sobre a seguinte pauta, prevista na convocação de 12 
de março de 2014: DIA 19/03/2014 – (quarta-feira) 1 - Aprovação da Ata da 6ª Sessão 
do COU – Campus de União da Vitória; 2 - Informação da convocação da 7ª Sessão do 
COU – Credenciamento da UNESPAR - (Ato do Chefe do Poder Executivo – Pálacio 
Iguaçu); 3 - Minuta da Resolução 001/2014 – Regulamento do COU; 4 - Minuta da 
Resolução 002/2014 – Regulamento do CEPE; 5 - Minuta da Resolução 003/2014 – 
Regulamento do CAD; 6 - Minuta da Resolução 007/2014 – Regulamento de eleição de 
Diretor de Campus; 7 - Minuta da Resolução 005/2014 – Regulamento de Assembléia 
de  Campus;  8  -  Minuta  da  Resolução  006/2014  –  Regulamento  do  Conselho  de 
Campus;  DIA 20/03/2014  –  (quinta-feira)  09  -  Minuta  da  Resolução  009/2014  – 
Regulamento de eleição dos Conselhos de Campus e de Centro de Área; 10 - Minuta 
da Resolução 011/2014 – Regulamento de eleição de Coordenadores de Curso;  11 - 
Minuta  da Resolução  008/2014  –  Regulamento  dos  Centros  de Área,  Colegiado e 
Programas de Pós-graduação; 12 - Minuta da Resolução 010/2014 -  Regulamento de 
Eleição  dos  Diretores  de  Centros  de  Área;  13  -  Minuta  da  Resolução  004/2014  - 
Regulamento de Eleição do COU; 14 - Proposta de alterações de composições de 
Centros, (Campus de Curitiba I, Campus de Curitiba II e Campus de Apucarana); 
15  -  Informes  e  assuntos  gerais.  A  reunião  iniciou-se  com  a  manifestação  do 
Presidente  do  Conselho,  Prof.  Antonio  Carlos  Aleixo,  que  prestou  esclarecimentos 
sobre  os  procedimentos  a  serem adotados  para  as  votações,  neste  momento,  foi 
encaminhada proposta de inversão de pauta, pela Conselheira  Áurea Andrade Viana 
de  Andrade,  para  que fossem votadas primeiramente  as  minutas  que  tratavam de 
regulamentação dos processos de eleição dos conselhos da Unespar, a proposta foi 
votada e aprovada pela maioria,  passando a pauta a ter a seguinte ordem:  Minuta 
001/2014 – Regulamento do COU, Minuta nº 04/2014-COU-Dispõe sobre regulamento 
das Eleições dos Membros dos Conselhos Superiores da Universidade Estadual do 
Paraná, Minuta 07/2014-COU – Dispõe sobre o Regulamento das Eleições de Diretor 
Geral  e  Vice-Diretor  de  Campus da  Unespar,  Minuta  10/2014  –  Dispõe  sobre  o 
Regulamento das Eleições dos Diretores dos Centros de Áreas, Minuta nº 09/2014-
COU – Dispõe sobre o Regulamento das Eleições dos Conselhos de Campus e dos 
Conselhos de Centros de Área, Minuta 011/2014 COU – Dispõe sobre o Regulamento 
das  Eleições  de  Coordenadores  de  Curso,  dos  Campi da  Unespar  e  Minuta  nº 
002/2014 – Dispõe sobre Regulamento do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da Unespar. A alteração foi aprovada por maioria. O Conselheiro Armindo José Longhi 
pediu  esclarecimentos  quanto  ao  item  14  da  pauta,  questionando  se  havia  a 
possibilidade de mudança de nomenclatura em outros Centros de Área, após ampla 
discussão entre os conselheiros o Presidente colocou em votação a proposta de se 
constituir  uma  comissão,  com  a  finalidade  de  emitir  parecer  quanto  às  questões 
relativas aos centros, tais como, nomenclatura e readequação de cursos, a proposta foi 



aprovada  por  unanimidade.  Após  leitura  e  aprovação  da  ata  anterior,  passou-se  à 
deliberação dos pontos elencados na nova ordem de pauta, colocada em análise a 
Minuta  001/2014  –  Regulamento  do COU,  após  ampla  discussão  e  alterações 
aprovadas  por  meio  de  votações,  ficou  aprovado  o  Regulamento  do  Conselho 
Universitário,  havendo  apenas  um  pedido  de  registro  de  voto  requerido  pelo 
Conselheiro Moacir Dalla Palma, nos termos que passamos a transcrever: “Declaro 
que  votei  na  manutenção  do  inciso  V,  do  art.  27,  da  Minuta  de  Regulamento  do 
Conselho Universitário da Unespar,  que previa 'nenhum conselheiro deve votar nas 
deliberações em que se declarar impedido, em que for declarado suspeito,  ou que 
envolva  interesses  pessoais,  de  parentesco  ou  dependentes'”.  Passou-se  então  à 
discussão  os  seguintes  regulamentos:  Minuta  nº  04/2014-COU-Dispõe  sobre 
regulamento das Eleições dos Membros dos Conselhos Superiores da Universidade 
Estadual do Paraná, Minuta 07/2014-COU – Dispõe sobre o Regulamento das Eleições 
de  Diretor  Geral  e  Vice-Diretor  de  Campus da  Unespar, 
encerrando-se a sessão do dia  18 de março de 2014.  No dia  19 de março foram 
retomados  trabalhos  com  abertura  da  sessão  pelo  seu  Presidente,  colocando  em 
votação as propostas encaminhadas pelos Conselheiros referentes às minutas Minuta 
10/2014 – Dispõe sobre o Regulamento das Eleições dos Diretores dos Centros de 
Áreas, sendo requerido um único registro de voto, efetuado pelo Conselheiro Aurélio 
Bonna Júnior,  no  que  se  refere  ao  art.5º,  nos seguintes  termos:  “  Abstenção:  Por 
entender que as propostas não contemplaram o interesse da maioria e não havia mais 
tempo  para  apresentar  emendas.”Minuta  nº  09/2014-COU  –  Dispõe  sobre  o 
Regulamento das Eleições dos Conselhos de Campus e dos Conselhos de Centros de 
Área,  Minuta  011/2014  COU  –  Dispõe  sobre  o  Regulamento  das  Eleições  de 
Coordenadores de Curso, dos Campi da Unespar e Minuta nº 002/2014 – Dispõe sobre 
Regulamento do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unespar. Pelo tempo 
decorrido, ficou decidido pela plenária que os itens:, 5 - Minuta da Resolução 003/2014 
– Regulamento do CAD; 6 -  7 - Minuta da Resolução 005/2014 – Regulamento de 
Assembléia  de  Campus;  8  -  Minuta  da  Resolução  006/2014  –  Regulamento  do 
Conselho de Campus; 11 - Minuta da Resolução 008/2014 – Regulamento dos Centros 
de Área, Colegiado e Programas de Pós-graduação; passam a ser objeto de análise da 
próxima  sessão  do  Conselho  Universitário  a  ser  convocada  em  tempo  oportuno. 
Encerrando a 8ª Sessão do COU, o Presidente declarou aprovados os regulamentos 
votados e não havendo mais nada a registrar,  eu Helem Patrícia  de Fáveri  Turco, 
Agente Universitária lavro a seguinte ata que segue assinada e acompanhadada lista 
de presença dos conselheiros.

   


