
ATA  DA  1ª  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  PLANEJAMENTO, 
ADMINISTRAÇÃO  E  FINANÇAS  –  CAD,  DA  UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DO 
PARANÁ – UNESPAR. Aos 08 (oito) dias do mês de agosto de 2014, reuniram-se os 
membros do Conselho de Planejamento, Administração e Finanças - CAD, no Auditório 
do campus de Apucarana, conforme lista de presença em anexo, para deliberar sobre 
a seguinte pauta, prevista  na convocação de 31 de julho de 2014: Item 1. Deliberação 
sobre  tabela  de taxas,  anuidade,  contribuições e  emolumentos da universidade;  2. 
Convalidação  de  despesas  de  investimentos  realizadas  sem prévia  autorização  do 
CAD; 3. Convalidação dos planos de investimentos oriundos de termo de cooperação 
técnica  com a  Unidade  Gestora  do  Fundo  Paraná;  4. Convalidação  de  convênios 
celebrados com a Fundação Araucária (011/2014 e 350/2014);  5. Convalidação do I 
Termo  Aditivo  ao  Convênio  nº  234/2013  celebrado  com  a  Fundação  Araucária;  6. 
Deliberação sobre proposta de convênio nº 454/2014 com a Fundação Araucária, para 
realização  do  XII  EPREM  em  Campo  Mourão;  7. Deliberação  sobre  proposta  de 
convênio  nº  461/2014  com  a  Fundação  Araucária,  para  realização  do  Encontro 
Regional de História em Campo Mourão; 8. Deliberação sobre proposta de convênio nº 
553/2014 com a Fundação Araucária – bolsa produtividade para o Prof. Jéfferson de 
Queiroz Crispim, do campus de Campo Mourão;  9. Deliberação sobre proposta de 
convênio nº 554/2014 com a Fundação Araucária – bolsa produtividade para o Prof.  
Carlos Alexandre Molena-Fernandes, do campus de Paranavaí; 10. Deliberação sobre 
proposta de convênio nº 555/2014 com a Fundação Araucária – bolsa produtividade 
para  a  Profa.  Kátia  Kalko  Schwarz,  do  campus  de  Paranaguá;  11. Convalida 
concessão de bolsas de Iniciação Científica concedidas com recursos da Reitoria; 12. 
Deliberação sobre taxa de retribuição sobre chancela de cursos de especialização Lato 
Sensu. 13. Deliberação sobre o valor referente ao aluguel para o prédio administrativo 
do campus de Paranaguá; 14. Deliberação sobre a contratação de auditoria financeira 
para o campus de Paranaguá;  15.  Deliberação sobre a possibilidade de convênio 
entre a Unespar e a Escola de Governo para a realização de cursos de capacitação. A 
reunião iniciou-se com a manifestação do Presidente do Conselho, Professor Antonio 
Carlos  Aleixo,  que  fez  a  leitura  das  competências  do  Conselho  de  Planejamento,  
Administração  e  Finanças  –  CAD,  disposto  no  artigo  9º  do  Regimento  Geral  da 
Unespar,  bem  como  a  leitura  da  pauta  do  dia.  Em  seguida  o  Pró-reitor  de 
Administração e Finanças, Professor Rogério Ribeiro solicitou a inclusão do ítem 16 na 
pauta, que trata da Aprovação do Convênio firmado entre a Unespar e a Fundação 
Araucária para execução de Programa Institucional de bolsas de Iniciação Científica 
2014/2015. Em seguida,  passou-se à deliberação dos pontos de pauta, nos seguintes  
termos:  Item  1. Após  esclarecimentos  prestados  pelo  Pró-reitor  Rogério  Ribeiro, 
iniciou-se  a  votação  das  seguintes  propostas  de  emendas:  a)  Conselheiro  Eder 
Rogério Stela sugeriu que o ítem 17 do anexo da Minuta 1 onde está escrito “Programa 
de  disciplina”  seja  modificado  para  “Programa  de  disciplina  (por  unidade),  sendo 
APROVADA por unanimidade. Conselheira Dannyele Stringari sugeriu que o disposto 
no inciso XII do artigo 2º da Minuta 1 onde está escrito “Nova oportunidade de prova” 
seja modificado para “Nova oportunidade de prova, conforme os casos previstos em 
lei”,  sendo  APROVADA  por  unanimidade.  Conselheira  Mônica  Herek  sugeriu  a 
exclusão do ítem 20 do anexo da Minuta 1 e a modificação do disposto no item 21 
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onde está escrito “Certificado de participação em cursos e eventos de extensão – 2ª via 
e  seguintes”  seja  modificado  para  “Certificado  de  participação  em  cursos  de 
aperfeiçoamento,  atualização  e  outros  eventos  –  2ª  via  e  seguintes”,  sendo 
APROVADA por unanimidade. Conselheiro Armindo Longhi sugeriu a inclusão do artigo 
5º  na  Minuta  01,  onde  constará  que  “Todos  os  documentos  relacionados  à  vida 
acadêmica do aluno e que possam ser obtidos eletronicamente estão isentos de taxas 
e contribuições”, APROVADA por unanimidade. Os itens 2 e 3, referentes às Minutas 2 
e 3 foram retiradas de pauta a pedido do Pró-reitor Rogério Ribeiro sob a justificativa  
de que as informações solicitadas aos  campi da Unespar não foram repassadas a 
tempo. Os itens 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16, foram votados em bloco e APROVADOS 
por unanimidade, mantendo-se o texto original. Após ampla discussão sobre o ítem 12, 
referente à Minuta 12, manifestou-se o Conselheiro Sydnei  Kempa pela retirada de 
pauta  da  mesma  para  maior  deliberação  sobre  o  assunto.  Foi  APROVADA por 
UNANIMIDADE a retirada de pauta e emissão de um Ato Executivo pela reitoria que 
suspenda  a  oferta  dos  cursos  de  especialização  realizados  em  convênio  com 
fundações, associações e institutos. Item 13. Proposta apresentada pelo Conselheiro 
Sydnei  Kempa,  referente  à  contratação de  aluguel  de  prédio  que  abrigará  a  sede 
administrativa  do  campus de  Paranaguá,  APROVADA por  unanimidade.  Item  14. 
Retirado de pauta a pedido do Conselheiro Sydnei Kempa, sob a justificativa da falta 
de envio de orçamentos do serviço a ser aprovado. Item 15 Proposta apresentada pelo 
conselheiro Sydnei Kempa sobre convênio a ser realizado entre a Unespar e a Escola 
de  Governo  para  capacitação  dos  servidores  da  Unespar,  APROVADA  por 
unanimidade. Nada mais a ser discutido, o Presidente do Conselho  encerrou a sessão 
às 17:00 horas e, não havendo mais nada a registrar,  eu,  Luciane Jost  Lemos do 
Prado, Secretária Geral da Reitoria, lavro a seguinte ata que vai assinada por mim,  
pelo Presidente do Conselho de Planejamento, Administração e Finanças, professor 
Antonio Carlos Aleixo, e segue acompanhada da lista de presença dos conselheiros.
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