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Ata da 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO,1

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – CAD, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO2

PARANÁ – UNESPAR. Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e3

dezenove, às 09h35min (nove horas e trinta e cinco minutos), reuniram-se os4

membros do Conselho de Planejamento, Administração e Finanças – CAD, no5

Laboratório de Pedagogia do Campus de Campo Mourão, conforme lista de presença6

anexa para deliberar sobre a pauta prevista na Convocação nº 001/2019 – CAD. A7

Secretaria dos Conselhos Superiores recebeu as justificativas de ausência dos8

seguintes conselheiros: Carmen Silvia R. Rocchi de Barros Pinto, Cleverson Molinari9

Mello e Marco Aurélio Koentopp. I - Expediente: 1. Aprovação da ata da 5ª Sessão10

do CAD de 2018; 2. Comunicações. II - Ordem do dia: 3. Homologação do processo11

de relotação, aprovado “ad referendum” do CAD, da servidora do colegiado de12

história - Centro de Ciências Humanas e da Educação do Campus de Campo Mourão,13

Professora Cláudia Priori, para o colegiado do Curso de Licenciatura em Artes14

Visuais - Centro de Artes do Campus de Curitiba II (Processo nº: 15. 429.704-9); 4.15

Apreciação/Deliberação do Termo de Convênio entre a Fundação Cândido Garcia -16

Centro de Incentivo a União Escola/Empresa (CIUNEM) e a UNESPAR, que visa a17

execução do Programa Estágio Escolar Supervisionado (Processo nº 15.611.398-0);18

5. Homologação do Termo de Convênio assinado “ad referendum” do CAD entre a19

UNESPAR e o Instituto Euvaldo Lodi - IEL/PR que visa a intermediação e promoção20

de integração na qualidade de agente de integração (Processo nº 15.611.594-0); 6.21

Homologação do Termo de Cooperação assinado “ad referendum” do CAD entre a22

UNESPAR e o Colégio Estadual de Paranavaí que visa o intercâmbio23

técnico-científico (Processo nº15.402.199-0) 7. Apreciação/Deliberação de Termo24

Aditivo ao Termo de Cooperação Nº 02/2018 entre a UNESPAR e o Colégio Estadual25

de Paranavaí Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional visando a execução26

de projetos de extensão (Processo nº 15.612.150-9); 8. Apreciação/Deliberação do27

Termo de Cooperação Técnica entre a UNESPAR, o Instituto Paranaense de28
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Assistência Técnica e Extensão Rural e a Prefeitura Municipal de União da Vitória29

que visa a execução de ações no Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em30

Aquicultura - CEPEA (Processo nº 15.611.659-9); 9. Apreciação/Deliberação da31

proposta de Termo de Cooperação entre a UNESPAR e o município de Campo32

Mourão com a finalidade de desenvolver projetos em conjunto (Processo nº33

15.600.787-0); 10. Apreciação/Deliberação do pedido de migração de professores do34

Centro de Ciências Humanas, Biológicas e da Educação para o Centro de Ciências35

Sociais Aplicadas, para comporem o Colegiado do Curso de Engenharia de Produção36

(Processo nº 15.479.070-9); 11. Apresentação do Relatório da Comissão37

Permanente de Processo Seletivo- CPPS de 2018 (Processo nº. 15.627.133-0); 12.38

Apreciação/Deliberação sobre pedido de reconsideração de decisão do CAD da39

Sessão de 12/09/2017, sobre o fundamento legal para as despesas elencadas no40

projeto referente ao curso de Pós-graduação em Cinema do Campus de Curitiba II -41

FAP (Processo 15.457.394-1). Na sequência, iniciaram-se as discussões e42

deliberações sobre os itens da pauta: 1. Aprovação da ata da 5ª sessão do CAD de43

2018. EM REGIME DE DISCUSSÃO: não houve manifestação. EM REGIME DE44

VOTAÇÃO: aprovada por unanimidade. 2. Comunicações: O conselheiro Ângelo45

Ricardo Marcotti informou sua participação, juntamente com a Diretora de Projetos46

e Convênios, Gisele Maria Ratiguieri, um curso voltado para Órgãos/Entidades que47

operam Transferências da União organizado pelo Ministério da Economia e Ministério48

Público do Paraná realizado no mês de fevereiro na cidade de Curitiba. Ele destacou49

ter sido um momento para formação dos gestores, considerando que em breve será50

aprovada uma resolução especificando os critérios de avaliação dos órgãos nos51

quais realizam estas transferências, possibilitando ao governo ter uma análise mais52

detalhada da administração. O conselheiro evidenciou ainda, que a partir disto será53

criado um ranking das universidades, no qual servirá como critério para o corte de54

gastos considerando as posições em que elas ocuparão, fato este que poderá atingir55

a instituição futuramente. Ele também informou sobre a compra de equipamentos56
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para o WI-FI da Unespar, sendo que para tanto, a Pró-reitoria de Planejamento57

(PROPLAN), juntamente com a Divisão de Apoio aos Sistemas participaram de uma58

conversa com a Universidade Estadual de Maringá (UEM) visando trocar59

experiências sobre os equipamentos utilizados. Segundo o conselheiro isto60

possibilitou que mais empresas participassem do processo de compra além da61

aquisição de equipamentos mais modernos. O conselheiro Edmar Bonfim de62

Oliveira informou sobre a cerimônia de colação de grau que acontecerá nos dias 2063

e 21 de março no centro de eventos do Campus de Paranavaí. Ele destacou também64

que a atividade de acolhimento aos calouros teve a duração de três dias com a65

apresentação de toda a estrutura hierárquica da Universidade, bem como a do66

Sistema de Gestão do Ensino Superior - SIGES além da fala dos Chefes de Divisões,67

responsáveis pelo desenvolvimento de projetos e demais departamentos do Campus.68

O conselheiro agradeceu ainda a colaboração da Pró-reitoria de Ensino de69

Graduação - PROGRAD e elogiou o vídeo feito pelo Reitor aos alunos para o início70

das aulas. Concluindo sua fala afirmou que este momento de acolhida tem gerado71

um efeito positivo nos alunos ingressantes, evitando reclamações futuras destes72

referente à falta de conhecimento sobre a Unespar. O conselheiro Valderlei Garcias73

Sanches informou que foi instalado em União da Vitória o sistema WI-FI destacado74

anteriormente pelo conselheiro Ângelo Ricardo Marcotti, no qual está atendendo75

positivamente as demandas do Campus, melhorando principalmente a segurança.76

Ele também reiterou as afirmações do conselheiro Edmar Bonfim de Oliveira77

parabenizando o Reitor pelo vídeo de boas-vindas aos alunos. A conselheira78

Pierângela Nota Simões informou que o Campus Curitiba II - FAP realizou79

atividades de confraternização entre calouros e veteranos. Ela também destacou80

dificuldades referentes à estrutura do espaço físico do Campus, no qual conta com81

prédios muito antigos e a muito tempo sem reformas, o que ocasiona problemas na82

sala do curso de Fotografia, além do desabamento do telhado no primeiro andar do83

prédio sendo necessário o acionamento da Defesa Civil e a solicitação de Perícia84
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Técnica para a Paraná Edificações. A conselheira informou ainda a suspensão das85

aulas do curso de Cinema e Audiovisual no prédio de Pinhais - PR, pois devido ao86

grande volume de chuvas na região, juntamente com a sujeira acumulada,87

ocasionaram entupimento das calhas levando o Campus a solicitar Perícia Técnica88

pela mesma empresa. Ela concluiu sua fala evidenciando que, até o final do primeiro89

semestre, três agentes universitários irão se aposentar e por este motivo, o90

atendimento às demandas administrativas ficará prejudicado. O conselheiro Daniel91

Fernando Matheus Gomes agradeceu aos diretores de Campus, a Reitoria,92

professores, agentes universitários e demais pessoas que ajudaram na recepção dos93

estudantes da Universidad Nacional de Asunsión – UMA, para o Torneio94

Interuniversitário que ocorreu no Campus de Apucarana em fevereiro, algo muito95

elogiado entre a comunidade acadêmica e os visitantes. Ele informou também que na96

Cerimônia de Colação de Grau do Campus ocorreu um princípio de incêndio devido à97

sobrecarga da rede elétrica, porém os bombeiros agiram rapidamente e o fogo foi98

controlado. II - Ordem do dia: 3. Homologação do processo de relotação,99

aprovado “ad referendum” do CAD, da servidora do Colegiado de História -100

Centro de Ciências Humanas e da Educação do Campus de Campo Mourão,101

Professora Cláudia Priori, para o Colegiado do Curso de Licenciatura em Artes102

Visuais - Centro de Artes do Campus Curitiba II (Processo nº: 15. 429.704-9) - o103

conselheiro Elói Vieira Magalhães relatou o processo evidenciando que este foi104

inserido devidamente em outubro do ano passado no e-protocolo e teve um longo105

trâmite, porém veio para a aprovação do CAD em “ad referendum” devido a urgência106

da professora em ingressar no curso. O Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo,107

esclareceu que o Campus que recebe um docente fica devendo a vaga para o que108

encaminha, assim, nenhuma transferência é feita sem a anuência do Colegiado do109

curso. Ele destacou também que a transferência interna foi uma conquista da110

universidade juntamente com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP)111

considerando que na época das faculdades isoladas era exigido a tramitação em112
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outras instâncias. EM REGIME DE DISCUSSÃO: não houve manifestação. EM113

REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. Por se tratarem de Termos de114

Convênio o Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, solicitou que os itens de 4 a 9115

da pauta fossem lidos, em sequência discutidos se necessário e votados no final. A116

diretora de Projetos e Convênios, Gisele Maria Ratiguieri, fez a relatoria desses117

processos. 4. Apreciação/Deliberação do Termo de Convênio entre a Fundação118

Cândido Garcia - Centro de Incentivo a União Escola/Empresa - CIUNEM e a119

UNESPAR que visa a execução do Programa Estágio Escolar Supervisionado120

(Processo nº 15.611.398-0). EM REGIME DE DISCUSSÃO: não houve121

manifestação. 5. Homologação do Termo de Convênio assinado “ad referendum”122

do CAD entre a UNESPAR e o Instituto Euvaudo Lodi, que visa a intermediação123

e promoção de integração de pelo IEL/PR na qualidade de agente de integração124

(Processo nº 15.611.594-0). EM REGIME DE DISCUSSÃO: não houve125

manifestação. 6. Homologação do Termo de Cooperação assinado “ad126

referendum” do CAD entre a UNESPAR e o Colégio Estadual de Paranavaí que127

visa o intercâmbio técnico-científico (Processo nº 15.402.199-0). EM REGIME128

DE DISCUSSÃO: o conselheiro Rogério Ribeiro destacou a cláusula 6ª do Termo de129

Cooperação na qual, a seu ver, deixa a entender que há envolvimento financeiro, e130

neste caso, precisa ser analisado pela Direção do Campus. A diretora de Projetos e131

Convênios, Gisele Maria Ratiguieri, esclareceu que cada parte envolvida, arca com132

a suas despesas e o Termo precisa ter uma cláusula específica em relação a isto. O133

Presidente sugeriu a construção de um grande termo contendo a regulamentação134

dos Convênios ou Termos de Cooperação da Unespar com as escolas, visto que a135

instituição não possui um canal direto de relações com a comunidade. 7.136

Apreciação/Deliberação de Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Nº 02/2018137

entre a UNESPAR e o Colégio Estadual de Paranavaí Ensino Fundamental,138

Médio, Normal e Profissional visando a execução de projetos de extensão.139

(Processo nº 15.612.150-9). EM REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro Rogério140
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Ribeiro reiterou suas recomendações sobre a cláusula 6ª do Termo de Cooperação141

discutido anteriormente. 8. Apreciação/Deliberação do Termo de Cooperação142

Técnica entre a UNESPAR, o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e143

Extensão Rural e a Prefeitura Municipal de União da Vitória que visa a execução144

de ações no CEPEA - Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Aquicultura145

(Processo nº 15.611.659-9). EM REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro Valderlei146

Garcias Sanches explicou que o Campus fornece os alevinos aos criadores, a147

Prefeitura fica responsável pela limpeza e manutenção dos tanques, enquanto a148

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER repassa os149

conhecimentos técnicos, sendo algo muito produtivo. O conselheiro Rogério Ribeiro150

pediu que fosse verificado a documentação da Prefeitura de União da Vitória, pois151

conforme consta na certidão positiva de débitos apresentada, o município está com152

débitos pendentes e futuramente a universidade pode ser questionada sobre isso.153

Ele destacou também ser necessário a sistematização das informações gerais, tais154

como, os responsáveis pela execução das atividades no Campus e as diretrizes da155

produção de alevinos, bem como a quantificação dos resultados acadêmicos por156

prudências formais indicadas no termo protocolado. Diante disto os conselheiros157

decidiram que ao final do projeto deve ser enviado um relatório para apreciação no158

CAD. 9. Apreciação/Deliberação da proposta de Termo de Cooperação entre a159

UNESPAR e o município de Campo Mourão com a finalidade de desenvolver160

projetos em conjunto (Processo nº 15.600.787-0). EM REGIME DE DISCUSSÃO:161

não houve manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: os itens de 4 a 9 foram162

aprovados por unanimidade. 10. Apreciação/Deliberação do pedido de migração163

de professores do Centro de Ciências Humanas, Biológicas e da Educação para164

o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, para comporem o Colegiado do Curso165

de Engenharia de Produção (Processo nº 15.479.070-9) - a chefe de gabinete,166

Edineia Fátima Navarro Chilante, fez a leitura do Parecer Jurídico e os conselheiros167

discutiram a viabilidade de constituição do novo colegiado, por meio da migração de168
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docentes. O conselheiro Sydnei Roberto Kempa destacou sua preocupação em169

relação a carga horária dos professores, considerando que estes assumiriam a170

manutenção das aulas do colegiado de origem, acrescentando ainda as aulas do171

curso de Engenharia de Produção. Ele contatou como problema, a contingência172

mínima estabelecida de docentes para o novo colegiado. O conselheiro Rogério173

Ribeiro registrou voto contrário à aprovação do processo, relembrando que esta174

proposta não estava contemplada no projeto inicial do curso e pelo fato de que se a175

universidade realizar “gambiarras” internas para resolver a falta de docentes176

ocasionará a precarização dos cursos, sendo necessária a insistência no Concurso177

Público do Estado. O conselheiro Ângelo Ricardo Marcotti reiterou as afirmações178

do conselheiro Rogério Ribeiro destacando que não foi apresentada uma planilha179

de impacto financeiro na proposta inicial de criação do curso em questão, e não há180

professores com carga horária sobrando. EM REGIME DE VOTAÇÃO: reprovado181

por maioria com 3 abstenções. O conselho solicitou que o Centro de Ciências182

Sociais Aplicadas busque outra alternativa junto a PROGRAD para atender ao curso183

de Engenharia de Produção sem a constituição do Colegiado no momento. 11.184

Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Processo Seletivo185

(CPPS) de 2018 (Processo nº. 15.627.133-0) - o conselheiro Elói Vieira Magalhães186

apresentou o relatório destacando que este era somente para conhecimento dos187

membros do CAD sobre as ações desenvolvidas pela CPPS no ano anterior (2018).188

EM REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro Rogério Ribeiro solicitou um relatório189

mais detalhado por Campi para um melhor diagnóstico e, sobre o pedido de190

orçamento feito ao final do relatório, explicou que a divisão orçamentária da Unespar191

é feita com base no regimento da instituição, no qual não consta a CPPS e sim a192

Comissão Permanente de Vestibular. O conselheiro Ângelo Ricardo Marcotti193

solicitou um cuidado maior com as provas do concurso de agentes universitários,194

visto que em 2018 muitas questões foram anuladas. Ele evidenciou ainda a195

necessidade de uma maior complexidade para a prova com a incorporação de outros196
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critérios avaliativos, como por exemplo, prova de redação. 12.197

Apreciação/Deliberação sobre pedido de reconsideração da decisão do CAD da198

Sessão de 12/09/2017, sobre o fundamento legal para as despesas elencadas199

no projeto referente ao curso de Pós-Graduação em Cinema do campus de200

Curitiba II - FAP (Processo 15.457.394-1) - o Presidente, Antonio Carlos Aleixo,201

explicou que foi uma deliberação recente, que está retornando para discussão no202

CAD devido a homologação de um decreto que estabelece outros valores para203

pagamento dos docentes. O conselheiro Rogério Ribeiro relatou a proposta204

destacando que este decreto melhorará o salário dos professores internos e externos205

da Unespar. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro Rogério Ribeiro sugeriu206

que a PRPPG verificasse alteração na tramitação dos projetos para orientação207

financeira e planejamento. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado pela maioria com208

uma abstenção. O conselheiro Edmar Bonfim de Oliveira registrou não ter209

acompanhado o processo desde o início o parecer da PRAF com as sugestões dos210

valores a serem pagos por meio do Recibo de Pagamento Autônomo - RPA. Por fim,211

o conselheiro Joab Jacometti ressaltou o importante papel da área de comunicação212

para divulgação da Unespar nas redes sociais que tem promovido uma interação213

positiva dos acadêmicos com a Universidade. Nada mais havendo a ser tratado, o214

Presidente do Conselho de Planejamento, Administração e Finanças da UNESPAR215

encerrou a sessão às 12h e 08min e eu, ANA CRISTINA ZANNA CATHCART,216

Secretária dos Conselhos Superiores da Unespar, lavrei a presente ata que segue217

assinada por mim, pelo Presidente e demais conselheiros em lista de presença218

anexa.219



Universidade Estadual do Parana 
UNESPAR UNESPAR PARANJA 

GOVERMO oO ESTAD 

Conselho de Planejamento, Administração e Finanças-CAD 
1 Sessão 18/02/2020- Campo Mouräo- PR 

LIsta de presença, elaborada conforme Artigo 1° da Portaria 793/2018 da Reitoria da 

UNESPAR. considerando às eleições de novas direções de campus e vagas 

remanescentes. 

I- Presidente e Membros natos 

Reitor Antonio Carlos Aleixo 

Vice-Reitor Sydnei Roberto Kempa 

Pró-Reitor de 
Administração e Finanças Rogério Ribeiro 

Pró-Reitor de Gestäo de 
Sandra Salete Camargo Silva 

Pessoas 

Pró-Reitor de 
Angelo Marcotti 

Planejamento 

Diretor do Campus de 

Apucarana 
Daniel Fernando Matheus 

Gomes 

Vice-Diretor Leonardo Fávero Sartori 
do Campus de Apucarana 

Diretor do Campus de 
Campo Mourão 

João Marcos Borges Avelar 

Vice-Diretor do Campus 
de Campo Mourão 

Carlos Nilton Poyer 

Diretor do Campuus 
Curitiba I 

Marco Aurélio Koentopp 

Vice-Diretora do Campus 
Solange Pitangueira Curitiba 

Diretora do Campus 
Curitiba ll 

Salete Paulina Machado 
Sirino 

Vice-Diretor do Campus 
Curitibal Noemi Nascimento Ansay 



Estadual do aná 
UNESPAR 

versidade Estadual do Pa 
ersida dade ONESPAAR 

PARANÁ Diretor do Campus 
Paranaguá Moacir Dalla Palma 

Vice-Diretora do Campus 
Paranaguá Luis Fernando Roveda 

Diretor do Campus do 
Paranavai Edmar Bonfim de Oliveira 

Vice-Diretor do Campus 
de Paranavai Ivan Ferreira da Cruz 

Diretor do Campus de 
Uniao da Vitória Valderlei Garcias Sanches 

Vice-Diretora do Campus Sandra Salete de Camargo de Uniäo da Vitória 

I- Conselheiros representantes dos Docentes 

Docente Vaga 

I- Conselheiros representantes dos Agentes Universitárioss 

Carmen Sivia R. Rocchi 

de Barros Pinto Agente Universitário 

IV-Conselheiros representantes do Corpo discente 

Joab Jacometti Discente 

V- Secretaria dos Conselhos Superiores 

Ana Cristina Zanna Cathcart 


