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Ata da 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - COU, DA1

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR. Aos seis dias do mês de2

dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 10h (dez horas), reuniram-se os membros3

do Conselho Universitário – COU, no Centro de Convenções de Curitiba Campus4

Curitiba I conforme lista de presence anexa, para deliberar sobre a pauta, prevista na5

convocação nº 005/2018 – COU. A Secretaria dos Conselhos Superiores recebeu as6

justificativas de ausência dos seguintes conselheiros: Camylla Mitiko Doi Pereira,7

Claudia Priori, Fabiane Freire França, Sônia Tramujas Vasconcelos, Edimar Bonfim8

de Oliveira, Cleverson Molinari Mello, Mariliza Simonete Portela, Renan Bandeirantes9

de Araújo, Divânia Luiza Rodrigues e Marília Gonçalves Dal Bello. Expediente: 1.10

Aprovação da Ata da 4ª Sessão do COU de 2018; 2. Comunicações. II - Ordem do11

dia: 3. Apreciação/Deliberação da proposta de Programação Orçamentária da12

Unespar para o exercício de 2019, Protocolo nº 15. 468.781-5; 4.13

Apreciação/Deliberação da proposta do Plano Anual de Atividades da Unespar14

para o exercício de 2019, Protocolo nº 15. 472.973-9; 5. Apreciação/Deliberação da15

proposta de alteração no Regimento Geral da Unespar em seus Artigos nº 63 e16

113, com relação à matrícula em disciplinas isoladas em cursos de graduação,17

Protocolo nº 15.476.759-2; 6. Apreciação/Deliberação da proposta de alteração no18

Regimento Geral da Unespar em seus Artigos nº 65, 77 e 84, com relação à19

matrícula em regime de dependência em disciplinas dos cursos de graduação,20

Protocolo nº 15.476.504-2; 7. Apreciação/Deliberação da proposta de alteração do21

Anexo da Resolução nº 005/2015 - Reitoria/Unespar, Regulamento da Comissão22

Própria de Avaliação - CPA da Universidade Estadual do Paraná, Protocolo nº23

15.466.973-0; 8. Apreciação/Deliberação da proposta de Regulamento da24

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, Protocolo nº 15.238.830-6;25

9. Apreciação/Deliberação da proposta de Regulamento do Processo Seletivo26

Simplificado, Anexo da Resolução nº 009/2018, Protocolo nº 15.472.964-0.A27

conselheira Maria Simone Jacomini Novak solicitou que os itens 5 e 6 da pauta28
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fossem discutidos por último. Na sequência, iniciaram-se as discussões e29

deliberações sobre os itens da pauta: 1. Aprovação da ata da 4ª Sessão do COU de30

2018 - a pedido do conselheiro Rogério Ribeiro o item foi retirado de pauta por falta31

de informações prévias. Aprovada a solicitação da conselheira Maria Simone32

Jacomini Novak para que os itens 5 e 6 fossem discutidos por último. 2.33

Comunicações: Walter Guimarães da Silva informou sobre a falta de Agentes34

Universitários nos Campi cuja reivindicação já é antiga e destacou que na primeira35

Sessão do COU de 2018 solicitou contratações por meio do Processo Seletivo36

Simplificado (PSS) para suprir as vagas deixadas pelos agentes que se aposentaram.37

Ele relembrou também que na ocasião foi acordado a realização de uma reunião com38

o Secretário da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) e a39

Vice-Governadora do Paraná para tratar do assunto, porém até o momento não40

obteve retorno. O conselheiro destacou, ainda, o caso do Campus de Paranaguá,41

onde os professores e a Agente Universitária do laboratório do curso de Ciências42

Biológicas não recebiam o adicional por insalubridade, mas após a autorização do43

Diretor, foi desenvolvido um trabalho em conjunto com a Direção da Coordenadoria44

de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária45

(SEAP) e o Engenheiro de Segurança do Trabalho da Universidade Estadual de46

Ponta Grossa (UEPG) na elaboração de laudos, sendo estes que possibilitaram o47

acréscimo salarial. Finalizando sua fala reforçou a necessidade de unir forças no48

sentido de resolver a questão da falta de Agentes Universitários nos Campi49

urgentemente. O conselheiro Rogério Ribeiro informou sobre a atual situação50

orçamentária da Universidade, evidenciando ser necessário ter atenção, visto que já51

foi efetuado o pagamento das contas principais bem como suas suplementações. Ele52

relembrou, inclusive, a grande dívida adquirida pela universidade no ano de 201453

com exercícios anteriores na qual, hoje está quase quitada. A conselheira Maria de54

Simone Jacomini Novak justificou sua ausência nas duas últimas reuniões.55

Informou o encerramento oficial do Programa de Reestruturação dos Cursos de56
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Graduação da Unespar no mês de agosto durante 1º Fórum de Graduação da57

Unespar em conjunto com o 8º Seminário de Pesquisa. Destacou também que neste58

evento foi instituído o Fórum Permanente de Graduação. Ela evidenciou que este59

processo de reestruturação foi desenvolvido ao longo de 3 (três) anos nos quais60

foram reestruturados, até o momento, 53 (cinquenta e três) Projetos Políticos61

Pedagógicos (PPPs) nos quais já foram aprovados pelo Conselho de Ensino,62

Pesquisa e Extensão (CEPE) e implementados neste ano e no ano que vem. Já os63

demais cursos, destacou que estão em processo de finalização. Ela colocou,64

inclusive que foi um avanço, porém inúmeras questões ainda precisam ser discutidas.65

A conselheira afirmou, ainda, que os Campi precisam discutir sobre os cursos de66

graduação existentes bem como os novos e que dia 11 (onze) de fevereiro de 201967

será a provável data do vestibular do curso de Engenharia da Produção em68

Paranaguá. Finalizando sua fala agradeceu a professora Andrea Sério pela69

responsabilidade no trabalho de estruturação do Centro de Educação em Direitos70

Humanos (CEDH) e o professor Marco Aurélio pelo empenho em conseguir o espaço71

para a realização desta Sessão ordinária do COU. O conselheiro Samon Noyama72

informou sobre os resultados do Encontro Anual de Iniciação Científica (EAIC) e do73

Encontro Anual de Extensão e Cultura (EAEX) destacando que foi um trabalho74

bastante positivo. Também apresentou as discussões realizadas no Fórum Regional75

referentes a curricularização da extensão pedindo aos demais conselheiros a76

formulação de um trabalho em conjunto para que sejam tomadas as melhores77

decisões em prol da Unespar. Finalizando sua fala externou seu contentamento com78

o espaço onde foi realizado o Conselho e parabenizou todos os envolvidos. A79

conselheira Evilise Leal Alves Salomão informou a conclusão, na semana anterior,80

do Processo de Seleção de Professores (PSS) e que em breve o resultado será81

homologado. Ela fez ainda um breve relato a respeito da Carteira de Identificação82

Funcional. O conselheiro Heitor Osteti Furtado convocou o Conselho a desenvolver83

um trabalho para transformar a Diretoria de Assuntos Estudantis em um órgão84
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suplementar da Universidade para que tenha ações permanentes e de caráter mais85

amplo. O conselheiro João Marcos Borges Avelar informou sobre o início de uma86

nova obra no Campus de Campo Mourão e também da assinatura do Termo de87

Posse de uma Agente Universitária do concurso de 2010. Ele apontou ainda sobre a88

necessidade da realização de debates referentes às demandas oriundas do aumento89

dos trabalhos, da falta de agentes universitários bem como da comunicação entre os90

Campi. Por fim, deixou registrado seus cumprimentos ao Prof. Marco Aurélio pela91

conquista do espaço onde a Sessão do COU estava sendo realizada. A conselheira92

Simone Sartori Jabur alertou dos impactos nos cursos de Licenciaturas das93

Universidades decorrentes da aprovação da Base Nacional Comum Curricular94

(BNCC) aprovada para o Ensino Médio evidenciando que os docentes devem ficar95

em alerta. Ela também parabenizou aos envolvidos pela conquista do espaço onde96

estava sendo realizada a Sessão do COU. A conselheira Katiucya Perigo informou97

sobre um Seminário ocorrido no Campus de Curitiba I - EMBAP que foi uma ação em98

conjunto de alunos e professores visando trazer a história do prédio onde está99

abrigado o Campus. Ela também parabenizou os conselheiros Marco Aurélio e100

Solange pelo espaço físico bem como ao Reitor e Vice-Reitor pela importância de101

trazer o depoimento da professora Enriqueta que desde o ano de 1974 desejava102

realizá-lo. O conselheiro Elson Alves de Lima agradeceu aos responsáveis pela103

conquista do espaço e ressaltou a importância da luta da universidade em fazer valer104

seu o reconhecimento enquanto Unespar e a Reitoria em Curitiba. Terminando sua105

fala destacou que em 2019 grandes desafios virão, como por exemplo, os impactos106

que os cursos de graduação sofrerão e, assim toda a comunidade acadêmica,107

precisa estar atenta para a defesa da Unespar. O Presidente do Conselho, Prof.108

Antonio Carlos Aleixo registrou, assim como os outros conselheiros, o seu109

contentamento pela conquista do espaço onde ocorreu esta Sessão do Conselho110

Universitário considerando que trará um benefício para a universidade,111

principalmente financeiro visto que não será mais necessário pagar aluguel. Na112
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sequência teve início as discussões e deliberações da ordem do dia. II - Ordem do113

dia: 3. Apreciação/Deliberação da proposta de Programação Orçamentária da114

Unespar para o exercício de 2019 (Protocolo nº 15. 468.781-5) - o conselheiro115

Ângelo Marcotti relatou a proposta e elencou os valores dos recursos de cada116

Campus e esclarecendo que a PRAF realizou os ajustes necessários. EM REGIME117

DE DISCUSSÃO: o conselheiro Rogério Ribeiro esclareceu algumas dúvidas dos118

demais conselheiros e orientou como funcionaria a programação orçamentária. A119

conselheira Pierângela Nota Somões externou sua preocupação afirmando que em120

relação ao Campus de Curitiba II - FAP não é possível a redução dos serviços121

terceirizados da limpeza dos três períodos de funcionamento nem dos guardas e da122

portaria solicitados no período da noite, devido aos eventos que geralmente são123

marcados neste horário. O conselheiro Rogério Ribeiro insistiu em dizer que esta124

redução é necessária para que os pagamentos se mantenham dentro do orçamento.125

EM REGIME DE VOTAÇÃO: as propostas de emendas foram aprovadas por maioria126

com 6 (seis) abstenções já a proposta no todo foi aprovada por maioria com 1 (uma)127

abstenção. 4. Apreciação/Deliberação da proposta do Plano Anual de Atividades128

da Unespar para o exercício de 2019 (Protocolo nº 15. 472.973-9) - o conselheiro129

Ângelo Marcotti relatou a proposta. EM REGIME DE DISCUSSÃO: a conselheira130

Sandra da Silva ponderou que este trabalho facilitou a visualização das atividades131

desenvolvidas pela Unespar. A conselheira Maria Simone Jacomini Novak explicou132

que o detalhamento das ações destinadas aos estudantes contidas neste Plano133

Anual de Atividades são fruto dom Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),134

porém seu desdobramento faz parte de um trabalho mais efetivo da Diretoria de135

Assuntos Estudantis com a contribuição dos acadêmicos da Universidade. A136

conselheira Andréa Lúcia Sério Bertoldi externou sua preocupação com a137

acessibilidade e mobilidade nos Campi. EM REGIME DE VOTAÇÃO: a proposta foi138

aprovada por unanimidade. Neste ponto, conforme solicitação inicial da conselheira139

Maria Simone Jacomini Novak, foi feita a alteração na ordem da pauta sendo que140
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os itens 5 e 6 foram discutidos por último. 7. Apreciação/Deliberação da proposta141

de alteração do Anexo da Resolução nº 005/2015 - Reitoria/Unespar,142

Regulamento da Comissão Própria de Avaliação - CPA da Universidade143

Estadual do Paraná (Protocolo nº 15.466.973-0) - o conselheiro Ângelo Marcotti144

relatou a proposta e esclareceu algumas dúvidas dos demais conselheiros. EM145

REGIME DE DISCUSSÃO: não houve manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: a146

proposta foi aprovada por maioria com 1 (uma) abstenção. 8.147

Apreciação/Deliberação da proposta de Regulamento da Comissão Interna de148

Prevenção de Acidentes - CIPA (Protocolo nº 15.238.830-6) - a conselheira149

Lutécia Heira da Cruz informou que havia emitido o Parecer desta proposta no COU150

de União da Vitória antes da constituição das Câmaras de Ensino, e que as151

alterações solicitadas na época foram consideradas na revisão do Regulamento152

reapresentado. Afirmou também que em nenhum momento foi solicitado a realização153

de relatoria da proposta contendo as alterações, afirmou que esta proposta não154

passou pela sua avaliação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: a proposta foi retirada de155

pauta por 18 (dezoito) votos à favor, 14 (quatorze) contra e 4 (quatro) abstenções. 9.156

Apreciação/Deliberação da proposta de Regulamento do Processo Seletivo157

Simplificado, Anexo da Resolução nº 006/2018 (Protocolo nº 15.472.964-0) - a158

conselheira Evilise Leal Alves Salomão relatou a proposta. EM REGIME DE159

DISCUSSÃO: algumas dúvidas foram discutidas e sanadas. EM REGIME DE160

VOTAÇÃO: a proposta foi aprovada por unanimidade. 5. Apreciação/Deliberação161

da proposta de alteração no Regimento Geral da Unespar em seus Artigos nº 63162

e 113, com relação à matrícula em disciplinas isoladas em cursos de graduação163

(Protocolo nº 15.476.759-2) - a conselheira Simone Sartori Jabur relatou o Parecer164

Favorável da Câmara e a conselheira Maria Simone Jacomini Novak defendeu a165

proposta esclarecendo algumas dúvidas dos conselheiros. EM REGIME DE166

DISCUSSÃO: houve algumas divergências de opiniões em relação ao número de167

disciplinas por curso. EM REGIME DE VOTAÇÃO: o Art. 63 foi aprovado por168
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unanimidade e o Art. 113 foi aprovado por unanimidade com a seguinte alteração:169

“até 3 disciplinas isoladas no mesmo curso”. 6. Apreciação/Deliberação da170

proposta de alteração no Regimento Geral da Unespar em seus Artigos nº 65,171

77 e 84, com relação à matrícula em regime de dependência em disciplinas dos172

cursos de graduação (Protocolo nº 15.476.504-2) - conselheira Simone Sartori173

Jabur relatou o Parecer Favorável da Câmara com uma alteração no inciso VII do Art.174

4º explicando mais detalhes sobre a proposta. A conselheira Maria Simone175

Jacomini Novak fez os esclarecimentos finais e a Chefe de Gabinete, Prof. Edinéia176

Navarro Chilante, relembrou que este trabalho de alteração teve início em uma das177

Sessões do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE). EM REGIME DE178

DISCUSSÃO: sem manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por maioria179

com 1 (uma) abstenção. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do180

Conselho Universitário da UNESPAR encerrou a sessão às 15h e 20min e eu, EDNA181

EULALIA DE ANDRADE, secretária ad hoc do COU, lavrei a presente ata que segue182

assinada por mim, pelo Presidente e demais conselheiros em lista de presença183

anexa.184


















