
ATA DA 2ª SESSÃO (1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO1

UNIVERSITÁRIO – COU, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ -2

UNESPAR. Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2018, reuniram-se os3

membros do Conselho Universitário - COU, no Auditório do Campus de Curitiba I -4

EMBAP, conforme a lista de presença anexa, para deliberar sobre a pauta prevista5

na convocação de dezoito de abril de 2018. O presidente do Conselho iniciou a6

sessão com as boas vindas aos conselheiros e conselheiras e, ato contínuo,7

apresentou as justificativas de ausência dos seguintes conselheiros: agente8

universitária Suzete Moreira e dos docentes, Carina Weildle, Carlos Alexandre9

Molena Fernandes, Renan Bandeirante de Araújo, Sérgio Carrazedo Dantas,10

Jacqueline Dias, Leonardo Fávero Sartori e Walmir Ruis Salinas. Expediente: 1 .11

Aprovação da ata da 1ª Sessão do COU de 2018: como foram apresentadas12

muitas emendas, a ata da reunião anterior foi apenas apreciada e voltará após as13

devidas retificações necessárias. Por este motivo, e com uma breve discussão, a14

aprovação da ata foi retirada de pauta. 2. Comunicações: Rogério Ribeiro15

informou que as contas da Unespar foram aprovadas sem ressalvas pelo Tribunal de16

Contas do Estado e destacou o empenho e mérito da equipe da PRAF, citando a17

Diretora de Finanças Márcia Aparecida Althman Cezar, o Diretor de Contabilidade18

Edson da Silva e a Diretora de Administração Lindinalva Rocha de Souza. Elson19

Lima se manifestou contra o novo Sistema SIAF, por devido à imposição do novo20

Sistema pelo Governo do Estado, ferindo a autonomia das universidades estaduais.21

Deborah Gemin solicitou esforços da PROGESP, no sentido de acelerar o Processo22

Seletivo Simplificado - PSS, para agilizar as contratações de professores, e convidou23

a todos e todas para a visita da exposição das obras das professoras Carina Wiedle24

e Ligia Borba, no Museu Oscar Niemeyer. Walter Guimarães, falou em nome dos25

demais agentes de União da Vitória, apontando a grande defasagem no número de26

agentes universitários, citando o descontentamento dos agentes ativos, assim como27

a necessidade de novas contratações para recomposição do quadro técnico28

administrativo. Eloi Magalhães cumprimentou o Campus de Curitiba I pelos 70 anos29

de existência e informou sobre o lançamento do edital nº. 001/2018-PROEC, que30

abriu inscrições para a Operação Rondon, do Paraná 2018, seguindo os moldes do31

Projeto Rondon Nacional. Também falou da importância do projeto e pediu o apoio32



dos campi convidando a todos e todas a participarem. Eduardo Bággio reiterou a33

fala da conselheira Deborah Gemin sobre o PSS e a fala do agente universitário34

Walter Guimarães da Silva sobre falta de agentes universitários em todos os35

campi, ponderando que se não forem tomadas providências para a reposição dos36

agentes universitários, considerando que muitos se encontram em fase de37

aposentadoria, a situação nos campi se tornará insustentável. Em seguida, o38

conselheiro também falou da parceria firmada com a União Europeia que envolverá39

universidades na Bélgica, Hungria e em Portugal, acordo esse que contou com o40

apoio da Reitoria por meio do Escritório de Relações Internacionais. Após as41

comunicações, o presidente do conselho informou que a PROGESP está realizando42

levantamento do quadro de agentes universitários com o intuito de conseguir pauta43

específica junto à Governadora para a UNESPAR e UENP, pois ambas vivem em44

situação semelhante. O objetivo é apresentar os argumentos e possivelmente45

negociar a contratação de novos agentes universitários. Ordem do dia: 3.46

Deliberação quanto às adequações sugeridas nas coordenadorias da47

PROGRAD – Processo nº. 15.104.230-9: A relatora Maria Simone, procedeu a48

leitura dos pareceres e informou que serão feitas modificações a partir da portaria49

158/2017 da CAPES, dispondo sobre a participação das Instituições de Ensino50

Superior nos programas de fomento, e a criação de uma coordenadoria para51

coordenar todos os programas vinculados a órgãos do tipo. EM REGIME DE52

VOTAÇÃO: 1. Proposta inicial foi aprovada pela maioria, com 2 (duas) abstenções.53

2. Proposta de emenda de incluir o termo PIBID no conjunto do Artigo 3º. EM54

REGIME DE VOTAÇÃO: 2. Proposta foi reprovada pela maioria, com 7(sete)55

abstenções. 4. Deliberação quanto ao projeto de criação do Curso de56

Engenharia de Produção do Campus de Paranaguá – Processo nº. 15.896.646-57

0: O Presidente solicitou que os conselheiros autorizassem o Prof. Sebastião58

Cavalcanti Neto, Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas do Campus de59

Paranaguá a falar sobre o projeto de criação do curso de Engenharia de Produção e60

pediu também, que autorizassem a fala da Chefe de Gabinete Edineia Fátima61

Navarro Chilante sobre o PDI, um dos próximos assuntos da pauta. Os62

conselheiros concordaram e foi autorizado. EM REGIME DE DISCUSSÃO: O63

conselheiro Marcelo Marchine Ferreira fez a leitura do histórico da proposta do64



curso e do parecer da Câmara de Graduação e informou que a proposta foi65

aprovada pela Câmara, porém com a indicação de adequações. O assunto foi66

colocado em discussão. Os conselheiros debateram amplamente sobre as67

necessidades de adequações, como a de aumentar a duração do curso para cinco68

anos, com o aproveitamento do corpo docente e a estrutura já existente de outros69

cursos para os primeiros dois anos de curso. Debateram também, sobre a70

necessidade da política de expansão e o fortalecimento da política de manutenção e71

estruturação dos cursos existentes. Maria Simone Novak propôs prazo de trinta72

dias para adequação da proposta antes da aprovação. Valdir Anhucci ressaltou a73

importância da Unespar lutar pela criação de novos cursos e de manter a74

possibilidade de extinguir cursos, se assim julgar necessário, pois este acredita na75

autonomia da instituição, afirmando que a Unespar não deve abdicar da defesa da76

autonomia universitária. O conselheiro sugeriu a criação de movimento em defesa77

da autonomia universitária e o fortalecimento dos setores de Recursos Humanos da78

Unespar para a melhoria da atuação em relação a anuência de vagas para toda a79

Unespar. Afirmou que os esforços serão em vão, se toda comunidade da Unespar80

não se unir em luta pela autonomia da universidade. Angelo Marcotti colocou em81

questão a falta de agentes universitários, lembrando que a situação é gravíssima e a82

Unespar deve manter o espírito de resistência. Houve uma breve discussão sobre o83

prazo sugerido e a conselheira Maria Simone retificou a sugestão de prazo para84

adequações na proposta. O presidente salientou a importância das adequações na85

proposta, alertando para a necessidade de se evitar erros de escrita e o cuidado na86

apresentação de documentos e propostas de projetos. Sequencialmente, colocou o87

assunto em votação e considerou o debate riquíssimo e com contribuições88

relevantes. EM REGIME DE VOTAÇÃO: O parecer foi aprovado por unanimidade. 5.89

Deliberação quanto ao Plano Anual de Atividades 2018 da UNESPAR –90

Processo nº. 15.085.037-1: O presidente pediu que os diretores de campus91

apresentassem as emendas antes da votação. Angelo Marcotti fez a apresentação92

do plano, explanando as etapas e ações, desde as mais abrangentes até as dos93

campi. EM REGIME DE DISCUSSÃO: Houve alguns questionamentos sobre a forma94

de distribuição do orçamento das pró-reitorias em relação aos campi. Rogério95

Ribeiro esclareceu sobre o valor liberado no orçamento para os campi e como é96



elaborado o rateio. Explicou que os campi devem encaminhar suas demandas para97

as pró-reitorias. O presidente afirmou que a UNESPAR precisa amadurecer no98

modo como elabora o planejamento anual, pois existem muitos fatores subjetivos e99

peculiaridades dos campi. Fez também esclarecimentos sobre teto, valores e fontes100

estabelecidos para a elaboração do plano. Logo após, sugeriu que sejam101

apresentadas todas as emendas dos campi para serem aprovadas em conjunto no102

final. Os conselheiros concordaram e passaram-se as apresentações. Mônica Herek103

apresentou a emenda do campus de Paranavaí: inserir no Plano Anual de Atividades104

da Unespar as atividades do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Centro de105

Ciências da Saúde e Centro de Ciências Humanas, atividades estas já106

contempladas no orçamento do campus. Valderlei Sanches apresentou a emenda107

do campus de União da Vitória: substituição do documento do campus na totalidade,108

pois no anterior não consta as fontes e os valores. Cleverson Mello apresentou a109

emenda do campus de Paranaguá: 22 substitutivas e 1 supressiva e requeriu ajuste110

na fonte. Carlos Poyer apresentou a emenda do campus de Campo Mourão: houve111

apenas um ajuste na fonte 250. Narciso Luiz Rastelli apresentou a emenda do112

campus de Apucarana: informou que irá refazer e adequar o planejamento do113

campus. Os campi de Curitiba I e II não apresentaram emenda. EM REGIME DE114

VOTAÇÃO: emendas aprovadas pela maioria. O presidente abriu para115

apresentação de outras emendas no plano anual da Unespar. Sônia Vasconcellos:116

na página 8 do plano, no qual “Detalhamento das Ações”, constasse apenas as117

ações, sem especificar os cursos. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovada pela118

maioria com 1 abstenção. Eloi Magalhães: emenda substitutiva: na página 4 do119

plano, onde consta a palavra “dissociabilidade”, substituir por “indissociabilidade”.120

Elson Lima: emenda substitutiva: na página 4 do plano, onde consta “sociedade121

civil” por “sociedade civil organizada”. O presidente informou que não havia122

necessidade de votação, pois se tratou apenas de erros de digitação e passou para123

o próximo assunto da pauta. 6. Deliberação quanto ao Regulamento de utilização124

das salas de vídeoconferências da UNESPAR para reuniões dos Conselhos125

Superiores (CAD – CEPE – COU) – Processo nº. 15.128.042-0: O presidente126

apresentou o regulamento e fez explanação sobre a necessidade das salas de127

videoconferência considerando a característica multicampi da Unespar. EM REGIME128



DE DISCUSSÃO: como os conselheiros manifestaram a necessidade de129

ponderação e adequações, o assunto foi retirado de pauta para análise, adequações130

e posterior reapresentação ao COU. O presidente pediu para a Chefe de Gabinete,131

Professora Edneia Fátima Navarro Chilante, que fizesse pronuncia sobre os132

acontecimentos, desde a última sessão do COU até ao momento, com relação o133

recredenciamento da Unespar. Edneia Navarro explanou sobre o PDI, informando134

que a partir da sessão anterior do COU, o documento aprovado no mérito e as135

propostas que foram feitas por meio dos pareceres, estariam sendo analisados e136

reorganizados de forma a transparecer o momento da Unespar, considerando sua137

característica multicampi marcando assim a identidade da Instituição. Esclareceu138

sobre o documento que será entregue ao Conselho Estadual, porém o documento139

poderá ser revisto pelo COU a qualquer momento. Houve alguns questionamentos140

sobre como a missão da Unespar figura no texto do PDI. Edineia esclareceu aos141

conselheiros a possibilidade de modificações mediante a apresentação de emendas.142

Informou que ambos os documentos que faltam para a finalização são o da Política143

de Internacionalização e o da Política de Educação em Direitos Humanos, sendo os144

próximos assuntos da pauta. 7. Deliberação quanto à Política Institucional de145

Internacionalização da UNESPAR – Processo nº. 15.135.826-8: A relatora Sônia146

Vasconcellos citou que o documento necessita de algumas adequações e147

apresentou a emenda: incorporar o conteúdo do artigo 16 no artigo 14, e criar outro148

artigo 16 com o seguinte texto: “Art. 16. O ERI, em conjunto com a Reitoria, os campi149

e unidades acadêmicas, promoverá mecanismos de monitoramento das ações150

decorrentes da prospecção e da concretização de parcerias com instituições151

internacionais”. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado pela maioria. Eduardo152

Bággio emitiu parecer favorável ao documento, informando que restaram apenas153

algumas dúvidas por conta das terminologias utilizadas no texto. O presidente154

passou a palavra para Giseli Onuki, Diretora do Escritório de Relações155

Internacionais, que esclareceu as dúvidas dos conselheiros, explanando sobre o156

documento e as terminologias utilizadas pela internacionalização. Os conselheiros157

sugeriram uma revisão no documento para correções de escrita. O presidente158

submeteu as emendas. Ana Paula Colavite: no Capítulo III, Artigo 8º, inserir o159

objetivo “incentivar os docentes pesquisadores a formarem e/ou se inserirem em160



redes de pesquisas internacionais”. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado pela161

maioria. Ana Colavite questionou sobre a regulamentação da mobilidade. O162

presidente informou que, a partir da aprovação do programa de políticas de163

internacionalização, acontecerá a regulamentação da mobilidade. Não houve mais164

emendas a ser apresentada, o presidente colocou o documento EM REGIME DE165

VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. Assim, passou ao último tópico da pauta. 8.166

Deliberação quanto à Política de Educação em Direitos Humanos da167

UNESPAR – Processo nº. 15.160.833-7: A relatora Maria Simone Novak fez168

considerações sobre o assunto, dizendo que a PROGRAD está sempre atenta aos169

pareceres dos conselheiros, que foram favoráveis ao documento que sugerem170

ajustes de redação, e que estão sempre visando o processo de crescimento da171

Unespar. EM REGIME DE DISCUSSÃO: os conselheiros apresentaram suas172

emendas. Elias Canuto Brandão: no Artigo 21 onde consta “Núcleo de Educação173

para Relações Étnico-Raciais (NERA); Núcleo de Educação para Relações de174

Gênero (NERG) e Núcleo de Educação Especial Inclusiva (NESPI)” substituir por175

“Núcleo de Educação para Relações Étnico-Raciais (NERA); Núcleo de Educação176

para Relações de Gênero (NERG), Núcleo de Educação Especial Inclusiva (NESPI)177

e outros a serem constituídos”. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovada por178

unanimidade. Marcelo Ferreira: na página 2, artigo 7º, onde consta a palavra179

“conhecimento” substituir pela palavra “saberes”. Maria Simone Novak defendeu180

que o texto do Artigo 7º deve continuar com a palavra “conhecimento”. O presidente181

colocou em votação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: Não foi aprovada. Não houve182

mais sugestões de emendas, EM REGIME DE VOTAÇÃO: o documento foi183

aprovado pela maioria. Antes de encerrar a sessão, o presidente informou que,184

conforme aprovado na 1ª sessão do COU, será emitida uma nota de repúdio aos185

crimes de racismo e intolerância que vem acontecendo no Campus de Campo186

Mourão. A elaboração da nota de repúdio ficou a cargo do presidente do COU. O187

presidente esclareceu ainda as dúvidas de alguns presentes sobre as próximas188

eleições de conselheiros do COU. Vice-Reitor Sidney Kempa informou que estaria189

em processo de elaboração a minuta para a distribuição carga horária docente.190

Esclareceu que a comissão concluiu os trabalhos e a minuta foi disponibilizada no191

site, a partir da presente data até o dia (vinte e seis) 26 de maio, para consulta e192



sugestões que devem ser encaminhadas em formulário também disponível no site,193

via Colegiados. Desse modo, as sugestões serão analisadas e a matéria deverá ser194

apresentada na reunião do CEPE no mês de julho. Não houve mais nenhum assunto195

a tratar, o presidente Antonio Carlos Aleixo encerrou a sessão às cinco horas196

daquela tarde. A presente ata será assinada por mim, Carmen Silvia Rodrigues197

Rocchi de Barros Pinto, secretária designada para esta sessão, pelo presidente do198

COU e Reitor, Antonio Carlos Aleixo e demais conselheiros presentes, em lista de199

presença anexo.200


