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Ata da 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO,1

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – CAD, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO2

PARANÁ – UNESPAR. Aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro de 2019, às3

09h45min (nove horas e quarenta e cinco minutos), reuniram-se os membros do4

Conselho de Planejamento, Administração e Finanças – CAD, na Sala de Reuniões5

da Sede da Reitoria, sito à Avenida Rio Grande do Norte, 1525, Paranavaí - PR,6

conforme lista de presença anexa para deliberar sobre a pauta prevista na7

Convocação nº 004/2019 – CAD. A Secretaria dos Conselhos Superiores recebeu a8

justificativa de ausência do Vice-presidente Sydnei Roberto Kempa bem como dos9

conselheiros: João Marcos Borges Avelar e Carmen Silvia Rodrigues Rocchi. I -10

Expediente: 1. Aprovação da ata da 3ª Sessão do CAD de 2019; 2. Comunicações. II11

- Ordem do dia: 3. Apreciação/Deliberação sobre a renovação do Termo de12

Cooperação Técnico-Científico-Financeiro entre a SESA/FUNSAUDE e13

SETI/UNESPAR, Programa VIGIÁGUA, processo nº 16.128.712-1; 4.14

Apreciação/Deliberação sobre o Termo de Cooperação entre a UNESPAR e o CIEA -15

Centro de Integração de Empresa Aluno LTDA, que visa a integração de estágios,16

processo nº 16.145.038-3; 5. Apreciação/Deliberação sobre o Termo de Cooperação17

entre a UNESPAR e a Escola Municipal Ilda Campano, de Paranavaí, que visa o18

desenvolvimento do Projeto de Extensão "Português para Estrangeiros", processo nº19

16.061.716-0; 6. Apreciação/Deliberação sobre o Termo de Convênio entre a20

UNESPAR e a Prefeitura Municipal de Piraquara, que visa a execução de Programas21

de Estágio Supervisionado Curricular Obrigatórios e Não-obrigatórios, processo22

nº16.162.512-4; 7. Apreciação/Deliberação sobre o Termo de Cooperação entre a23

UNESPAR, por meio do campus de Curitiba I com o Instituto Curitiba de Arte e24

Cultura, que visa a implantação do Projeto “37ª Oficina de Música” e a interveniência25

do campus de Curitiba II, processo nº 16.177.182-1; 8. Homologação do Termo de26

Convênio nº 134/2019, assinado “ad referendum” do CAD, entre a UNESPAR e a27

Fundação Araucária, que visa a implementação do Projeto EAEX-2019, processo nº28

16.009.460-5; 9. Homologação do Termo de Convênio nº 158/2019, assinado “ad29

referendum” do CAD, entre a UNESPAR e a Fundação Araucária, que visa a30
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organização do V Encontro de Iniciação Científica da Unespar - V EAIC, processo nº31

16.103.179-8; 10. Homologação do Termo de Convênio nº 164/2019 - Programa de32

Bolsas de Pós-Doutorado, assinado “ad referendum” do CAD, entre a UNESPAR e33

Fundação Araucária, que visa o desenvolvimento do projeto "Trabalho, Ética e34

Valores nos Projetos de Vida de jovens Universitários" sob coordenação da35

Professora Cristina Pátaro, processo nº 16.103.241-7; 11. Homologação do Termo de36

Convênio nº 151/2019 - Programa de Bolsas de iniciação Científica - PIBIC, assinado37

“ad referendum” do CAD, entre a UNESPAR e a Fundação Araucária, processo nº38

16.103.393-6; 12. Homologação do Termo de Cooperação Técnica, assinado “ad39

referendum” do CAD, entre a UNESPAR e a Coordenação de Aperfeiçoamento de40

Pessoal de Nível Superior - CAPES, para a execução do Programa de Demanda41

Social, processo nº 16.103.690-0; 13. Apreciação/Deliberação sobre o Termo de42

Cooperação Técnica e Científica Nº 013/2019 entre a UNESPAR e a Academia de43

Ciências Forenses da Polícia Científica do Paraná, por meio da Secretaria de Estado44

da Segurança Pública e Administração Penitenciária - SESP, para o desenvolvimento45

de Curso de Pós-graduação Lato Sensu, processo nº 15.994.390-9; 14.46

Apreciação/Deliberação sobre as solicitações de Relotação, conforme o Edital nº47

236/2019 – PROGESP/UNESPAR, dos seguintes Professores e Professoras: a) Luiz48

Renato Rodrigues da Cunha, do Colegiado do Curso de Matemática - Centro de49

Ciências Humanas, Biológicas e da Educação, do campus de Paranaguá, para o50

Colegiado de Engenharia da Produção - Centro de Ciências Sociais Aplicadas do51

campus de Paranaguá, processo nº 16.083.423-4; b) Reinaldo Rosa, do Colegiado52

de Matemática - Centro de Ciências Humanas, Biológicas e da Educação, do campus53

de Paranaguá, para o Colegiado de Engenharia da Produção – Centro de Ciências54

Sociais Aplicadas do campus de Paranaguá, processo nº 16.083.431-50; c) Vanisse55

Simone Alves Corrêa, do Centro de Ciências Humanas e da Educação do campus de56

Paranaguá, para o Centro de Artes do campus de Curitiba I/EMBAP, processo nº57

16.028.664-4; d) Everton José Goldoni Estevam, do Centro de Ciências Exatas e58

Biológicas do campus de União da Vitória para o Centro de Ciências59

Humanas e da Educação do campus de Campo Mourão, processo nº 16.072.092-1; e)60
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Aluisio de Almeida Andriolli, do Centro de Artes do campus de Curitiba II para Centro61

de Artes do campus de Curitiba I, processo nº 16.050.581-8; f) Polyanna Morgana, do62

Centro de Artes do campus de Curitiba I para o Centro de Artes do campus de63

Curitiba II, processo nº 16.150.408-4; g) Najela Tavares Ujiie, do Centro de Ciências64

Humanas e da Educação do campus de União da Vitória para o Centro de Ciências65

Humanas e da Educação do campus de Paranavaí, processo nº 16.076.156-3; 15.66

Apreciação/Deliberação sobre a solicitação de afastamento integral do Agente67

Universitário Hélio Ricardo Sauthier lotado no campus de Curitiba II, para cursar68

Mestrado Acadêmico, processo nº 15.727.366- 3; 16. Apreciação/Deliberação sobre69

o Regulamento do Programa de Saúde e Segurança dos Servidores Públicos da70

UNESPAR, processo nº 16.123.129-0; 17. Apreciação/Deliberação sobre o Relatório71

Técnico e Financeiro do Processo Seletivo, Concurso Vestibular 2018 para ingresso72

2019, processo nº 15.948.884-5; 18. Apreciação/Deliberação sobre o Relatório73

Técnico e Financeiro do Processo Seletivo, Concurso Vestibular Especial 2018 para74

ingresso 2019, processo nº 15.948.975-2; 19. Apreciação/Deliberação sobre a75

solicitação da Fundação de Apoio para utilização da sigla UNESPAR em sua76

denominação, em atendimento à Resolução nº 13/2019 - Reitoria/Unespar, processo77

nº 16.207.129-7; 20. Apreciação/Deliberação sobre a solicitação da Prefeitura de78

Paranavaí de renúncia do Terreno doado pela UNESPAR ao Município de Paranavaí,79

localizado no Jardim Morumbi para instalação de um ECOPONTO (Rede de80

Recolhimento de Lixo Reciclável e Resíduos de Construção Civil), processo nº81

16.054.885-1; 21. Apreciação/Deliberação quanto a proposta de Programação82

Orçamentária da Unespar para o exercício de 2020, processo nº 16.212.085-9; 22.83

Apreciação/Deliberação quanto a proposta de Plano Anual de Atividades da Unespar84

para o exercício de 2020, processo nº 16.212.290-8; EM REGIME DE DISCUSSÃO A85

PAUTA: sem manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovada por unanimidade86

1. Aprovação da Ata da 3ª Sessão do CAD de 2019. EM REGIME DE DISCUSSÃO:87

sem manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovada por maioria com 1 (uma)88

abstenção. 2. Comunicações: o Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo,89

apresentou os convidados para esta sessão do CAD, sendo eles: Professor Antonio90
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Varela, Agente de Integração e Compliance da Unespar bem como a Diretora de91

Projetos e Convênios, Gisele Maria Ratiguieri. Explicou ainda que convidou o92

Secretário de Administração do Município de Paranavaí, Hugo Morgado Braga, para93

dar esclarecimentos relacionados ao item 20 da pauta, que consiste em uma94

solicitação feita pela Prefeitura Municipal. O conselheiro Rogério Ribeiro comunicou95

que, no final do mês de agosto e início de setembro, a Pró-reitoria de Administração e96

Finanças (PRAF), consultou os Campi sobre as necessidades orçamentárias para o97

encerramento do exercício de 2019. Estes, por sua vez, informaram a necessidade98

de complementação do orçamento no valor de R$800.000,00 (oitocentos mil reais).99

Assim, explicou que a PRAF conseguiu levantar estes recursos e realizar a100

suplementação aos Campi que, até o presente momento, possuem cerca de101

R$900.000,00 (novecentos mil reais) a serem utilizados. Diante disto, informou que102

irá consultar cada Direção de campus sobre a execução deste valor e, caso não seja103

utilizado totalmente,o recursos restante será revertido e utilizado de forma estratégica104

pela Universidade. O conselheiro Moacir Dalla Palma comunicou que está105

assumindo a Direção do Campus de Paranaguá, buscando organizar melhor as106

questões administrativas, visto que, alguns documentos referentes ao Setor107

Financeiro do Campus estavam arquivados de maneira incorreta dificultando a108

consulta. Diante disto, pediu um pouco de paciência da PRAF e da Reitoria,109

destacando que tudo estará em ordem dentro dos prazos previstos. O conselheiro110

Angelo Ricardo Marcotti apresentou a Engenheira Civil Ingrid Nervis, Residente111

Técnica da área, alocada no escritório da Reitoria em Campo Mourão. Explicou,112

também, que outro Engenheiro Civil, Hugo Alionço, prestará serviços à Reitoria,113

também na modalidade de Residência Técnica, ficando no escritório da Reitoria em114

Curitiba. O conselheiro evidenciou, ainda, que está traçando estratégias de trabalho115

para que os engenheiros civis consigam auxiliar ao máximo a Universidade.116

Continuando sua fala, apresentou alguns detalhes sobre o Plano de117

Desenvolvimento Institucional (PDI) da Unespar que está em andamento, bem como,118

sobre o Programa de Avaliação Institucional do 2º Ciclo 2019-2021l. Destacou que119

alguns Cursos que não realizam o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes120
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(ENADE), deste ano, participarão da Avaliação Institucional, e a partir de 2020, todos121

os Cursos de Licenciatura da Unespar participarão da Avaliação Institucional. Assim,122

com essa avaliação será possível, ao final de cada ano, a elaboração de um123

Relatório Final das informações levantadas. O conselheiro Valderlei Garcias124

Sanches agradeceu o auxílio da PRAF, na publicação dos Editais de licitações para125

a reforma do Auditório do Campus de União da Vitória. Estendeu seus126

agradecimentos ao Professor Antonio Varela pelo apoio no atendimento às127

solicitações do Ministério Público. Comunicou, também, sobre o auxílio do deputado128

estadual Tadeu Veneri, que disponibilizou R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em129

recursos a serem investidos na estrutura física do Campus. O conselheiro Joab130

Jacometti agradeceu ao Pró-reitor Rogério Ribeiro pelo auxílio no repasse de131

recursos para o Concurso Vestibular 2019, bem como a Diretora de Projetos e132

Convênios, Gisele Maria Ratiguieri, por acompanhar e ajudar na execução do133

Vestibular. A conselheira Sandra Salete Camargo Silva comunicou que o134

levantamento da necessidade de contratação dos Professores Temporários para135

2020 está em fase de acréscimo das justificativas para apresentação ao Tribunal de136

Contas (TC), e que a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), está137

desenvolvendo um controle digital para as horas dos docentes. Informou, também,138

que a referida Pró-reitoria está elaborando um curso de formação para os Agentes139

Universitários da Unespar. A conselheira evidenciou, ainda, a necessidade, apontada140

pelo TC, da Universidade ter um Programa de Prevenção e Saúde do Trabalhador,141

cuja minuta será apreciada nesta sessão. O conselheiro Daniel Fernando Matheus142

Gomes informou sobre o alto índice de cancelamento de matrículas no Campus de143

Apucarana, o que é preocupante, e acaba atingindo toda a Universidade. O144

Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, cumprimentou os Campi de Paranaguá e145

União da Vitória pela expressiva participação da Comunidade nas Audiência Públicas,146

trazendo grandes contribuições para a Universidade, sendo que numa delas147

sugeriu-se a criação de um Curso Superior ligado à Agricultura. II. Ordem do dia: 3.148

Apreciação/Deliberação sobre a renovação do Termo de Cooperação149

Técnico-Científico-Financeiro entre a SESA/FUNSAUDE e SETI/UNESPAR,150
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Programa VIGIÁGUA (Processo nº 16.128.712-1) - a Diretora de Projetos e151

Convênios, Gisele Maria Ratiguieri destacou um equívoco sobre a descrição deste152

item de pauta, que na verdade foi aprovado em “ad referendum” do CAD, portanto153

precisa ser apenas homologado. Diante o exposto, o Presidente, Prof. Antonio154

Carlos Aleixo, afirmou que este item irá para discussão e aprovação juntamente155

com os itens 8 à 12 que se encaixam no mesmo caso. 4. Apreciação/Deliberação156

sobre o Termo de Cooperação entre a UNESPAR e o CIEA - Centro de157

Integração de Empresa Aluno LTDA, que visa a integração de estágios158

(Processo nº 16.145.038-3) - EM REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro Rogério159

Ribeiro pediu vistas do processo, pois considera necessário discutir a elaboração de160

uma norma institucional para o credenciamento, por meio de chamamento público,161

para as agências de integração de estágios, uma vez que as propostas recentes162

foram de iniciativa das agências e não por demanda da comunidade interna. EM163

REGIME DE VOTAÇÃO: o pedido de vistas foi aprovado por unanimidade. 5.164

Apreciação/Deliberação sobre o Termo de Cooperação entre a UNESPAR e a165

Escola Municipal Ilda Campano, de Paranavaí, que visa o desenvolvimento do166

Projeto de Extensão "Português para Estrangeiros" (Processo nº 16.061.716-0)167

- EM REGIME DE DISCUSSÃO: sem manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO:168

aprovado por unanimidade. 6. Apreciação/Deliberação sobre o Termo de169

Convênio entre a UNESPAR e a Prefeitura Municipal de Piraquara, que visa a170

execução de Programas de Estágio Supervisionado Curricular Obrigatórios e171

Não-obrigatórios (Processo nº16.162.512-4) - EM REGIME DE DISCUSSÃO: sem172

manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. 7.173

Apreciação/Deliberação sobre o Termo de Cooperação entre a UNESPAR, por174

meio do campus de Curitiba I com o Instituto Curitiba de Arte e Cultura, que175

visa a implantação do Projeto “37ª Oficina de Música” e a interveniência do176

campus de Curitiba II (Processo nº 16.177.182-1) - EM REGIME DE DISCUSSÃO:177

sem manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovada por unanimidade.178

Conforme dito pelo Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, os itens de pauta,179

referentes à homologação de Termos de Convênio ou Acordos de Cooperação,180
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assinados “ad referendum” do CAD, foram discutidos e votados em conjunto, sendo181

eles: 3. Apreciação/Deliberação sobre a renovação do Termo de Cooperação182

Técnico-Científico-Financeiro entre a SESA/FUNSAUDE e SETI/UNESPAR,183

Programa VIGIÁGUA (Processo nº 16.128.712-1); 8. Homologação do Termo de184

Convênio nº 134/2019, assinado “ad referendum” do CAD, entre a UNESPAR e a185

Fundação Araucária, que visa a implementação do Projeto EAEX-2019186

(Processo nº 16.009.460-5); 9. Homologação do Termo de Convênio nº 158/2019,187

assinado “ad referendum” do CAD, entre a UNESPAR e a Fundação Araucária,188

que visa a organização do V Encontro de Iniciação Científica da Unespar - V189

EAIC (Processo nº 16.103.179-8); 10. Homologação do Termo de Convênio nº190

164/2019 - Programa de Bolsas de Pós-Doutorado, assinado “ad referendum”191

do CAD, entre a UNESPAR e Fundação Araucária, que visa o desenvolvimento192

do projeto "Trabalho, Ética e Valores nos Projetos de Vida de jovens193

Universitários" sob coordenação da Professora Cristina Pátaro (Processo nº194

16.103.241-7); 11. Homologação do Termo de Convênio nº 151/2019 - Programa195

de Bolsas de iniciação Científica - PIBIC, assinado “ad referendum” do CAD,196

entre a UNESPAR e a Fundação Araucária (Processo nº 16.103.393-6);197

12.Homologação do Termo de Cooperação Técnica, assinado “ad referendum”198

do CAD, entre a UNESPAR e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de199

Nível Superior - CAPES, para a execução do Programa de Demanda Social200

(Processo nº 16.103.690-0) - EM REGIME DE DISCUSSÃO: sem manifestação. EM201

REGIME DE VOTAÇÃO: a homologação dos itens foi aprovada por unanimidade. 13.202

Apreciação/Deliberação sobre o Termo de Cooperação Técnica e Científica Nº203

013/2019 entre a UNESPAR e a Academia de Ciências Forenses da Polícia204

Científica do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e205

Administração Penitenciária - SESP, para o desenvolvimento de Curso de206

Pós-graduação Lato Sensu (Processo nº 15.994.390-9) - a Diretora de Projetos e207

Convênios, Gisele Maria Ratiguieri, relatou a proposta destacando que esta retorna208

ao CAD, após a Proposta Pedagógica de Curso (PPC) de Pós-graduação Lato Sensu209

ter sido aprovada na 3ª Sessão Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e210
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Extensão (CEPE), realizada no dia 05 de novembro, no campus de União da Vitória,211

atendendo assim, o Parecer da Pró-reitoria de Administração (PRAF). EM REGIME212

DE DISCUSSÃO: o conselheiro Rogério Ribeiro alertou que os Convênios firmados213

pela Unespar, devem ter como foco os alunos da Universidade. EM REGIME DE214

VOTAÇÃO: a proposta foi aprovada por maioria com 1 (uma) abstenção. A215

conselheira Sandra Salete Camargo Silva, relatou os processos do item 14216

destacando que estes pedidos de relotação de docentes atendem à regulamentação217

da PROGESP, constante no Edital nº 236/2019. 14. Apreciação/Deliberação sobre218

as solicitações de Relotação, conforme o Edital nº 236/2019 –219

PROGESP/UNESPAR, dos seguintes Professores e Professoras: a) Luiz Renato220

Rodrigues da Cunha, do Colegiado do Curso de Matemática - Centro de221

Ciências Humanas, Biológicas e da Educação, do campus de Paranaguá, para o222

Colegiado de Engenharia da Produção - Centro de Ciências Sociais Aplicadas223

do campus de Paranaguá (Processo nº 16.083.423-4); b) Reinaldo Rosa, do224

Colegiado de Matemática - Centro de Ciências Humanas, Biológicas e da225

Educação, do campus de Paranaguá, para o Colegiado de Engenharia da226

Produção – Centro de Ciências Sociais Aplicadas do campus de Paranaguá227

(Processo nº 16.083.431-5) - EM REGIME DE DISCUSSÃO: os conselheiros228

discutiram amplamente sobre estes dois pedidos de relotação, considerando que o229

curso de Engenharia de Produção não possui um Colegiado formado, pois a230

quantidade mínima de professores não é suficiente. Assim, ao final das discussões, o231

conselho deliberou por devolver o processo, em diligência, ao Colegiado do Curso de232

origem dos docentes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste,233

autorizando a relotação dos dois docentes para o Curso de Engenharia de Produção,234

sem a necessidade de contratação de docentes em regime especial (CRES), ou235

abertura de vagas para novos professores. Ainda, caso o Colegiado de Matemática236

aceite deslocar os professores, ambos os processos retornam em diligência ao curso237

de Engenharia de Produção para que, criem o Colegiado para o Curso. EM REGIME238

DE VOTAÇÃO: aprovada por unanimidade. Neste momento, a discussão dos itens239

subsequentes da pauta foi interrompida para que os representantes da Prefeitura de240
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Paranavaí: Hugo Morgado Braga (Secretário de Administração), Murilo Rizzato241

(Diretor de Meio Ambiente), Washington Aparecido Pinto (Procurador do Município) e242

Luciano Gonçalves de Lima (integrante da Secretaria de Educação Municipal),243

apresentassem, ao Conselho, a proposta de construção do ECOPONTO.244

Primeiramente, o Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, explicou que o terreno245

onde está construído o Campus de Paranavaí foi cedido por uma família em 1973,246

com a condição de que seria utilizado para fins educacionais. Assim, continuou247

explicando que no ano de 2009, o campus de Paranavaí cedeu 3 (três) terrenos248

localizados dentro desta área para a Prefeitura de Paranavaí, com o mesmo249

compromisso. Diante o exposto, afirmou que a Prefeitura solicitou autorização da250

Unespar para utilizar 6% (seis por cento) do terreno que está ocioso, para construção251

do ECOPONTO. Terminando sua fala, enfatizou que o terreno é da Prefeitura e que o252

CAD, precisa apenas deliberar se autoriza ou não a alteração da autorização, desta253

parte (6%), para a construção proposta. Em seguida, o Diretor de Meio Ambiente do254

Município de Paranavaí, Murilo Rizzato, apresentou detalhadamente ao Conselho255

sobre o que seria esta Rede de Recolhimento de Lixo Reciclável e Resíduos de256

Construção Civil (ECOPONTO). Explicou que, atualmente, o espaço em que257

pretende construir o ECOPONTO, é usado por muitos moradores das proximidades258

como depósito inadequado de lixo ocasionando, inclusive, incêndios na localidade.259

Também esclareceu, que o lixo recolhido no ECOPONTO não ficará acumulado no260

local, visto que a Prefeitura buscará formas de reutilização dos materiais ou descarte261

correto, não correndo o risco de espalhar mau cheiro nas dependências do campus262

de Paranavaí. O Procurador da Prefeitura, Washington Aparecido Pinto, esclareceu263

algumas questões legais sobre a cessão de uso do terreno para a Prefeitura, em264

resposta ao conselheiro Rogério Ribeiro. O representante da Secretaria Municipal265

de Educação, Luciano Gonçalves de Lima, afirmou que nesta ação, por envolver o266

trabalho com a Cooperativa de Lixo Reciclável, a Universidade poderá desenvolver267

Projetos de Extensão a fim de contribuir com a melhoria de vida das pessoas do268

bairro. Esclarecidas todas as dúvidas dos conselheiros, o Presidente, Prof. Antonio269

Carlos Aleixo, agradeceu aos representantes da Prefeitura pelas informações270
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apresentadas, informando que a solicitação será apreciada e votada seguindo a271

ordem da pauta. Em seguida, o Conselho deu continuidade à pauta. 14.272

Apreciação/Deliberação sobre as solicitações de Relotação, conforme o Edital273

nº 236/2019 – PROGESP/UNESPAR, dos seguintes Professores e Professoras:274

c) Vanisse Simone Alves Corrêa, do Centro de Ciências Humanas e da275

Educação do campus de Paranaguá, para o Centro de Artes do campus de276

Curitiba I/EMBAP (Processo nº 16.028.664-4); d) Everton José Goldoni Estevam,277

do Centro de Ciências Exatas e Biológicas do campus de União da Vitória para278

o Centro de Ciências Humanas e da Educação do campus de Campo Mourão279

(Processo nº 16.072.092-1); e) Aluísio de Almeida Andriolli, do Centro de Artes280

do campus de Curitiba II para Centro de Artes do campus de Curitiba I281

(Processo nº 16.050.581-8); f) Polyanna Morgana, do Centro de Artes do282

campus de Curitiba I para o Centro de Artes do campus de Curitiba II (Processo283

nº 16.150.408-4); g) Najela Tavares Ujiie, do Centro de Ciências Humanas e da284

Educação do campus de União da Vitória, para o Centro de Ciências Humanas e285

da Educação do campus de Paranavaí, (Processo nº 16.076.156-3) - EM REGIME286

DE DISCUSSÃO: sem manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: os pedidos de287

relotação foram aprovados por unanimidade. 15. Apreciação/Deliberação sobre a288

solicitação de afastamento integral do Agente Universitário Hélio Ricardo289

Sauthier lotado no campus de Curitiba II, para cursar Mestrado Acadêmico290

(Processo nº 15.727.366- 3) - a conselheira Sandra Salete Camargo Silva, relatou291

o pedido destacando que não existe uma Comissão na Universidade que analise as292

solicitações de afastamento dos agentes universitários. Assim, evidenciou que o293

campus autorizou a saída do agente Hélio Ricardo Sauthier, porém não poderá ser294

feito Teste Seletivo, para substituição dele. Diante disto, o conselho deliberou pela295

devolução, em diligência, para que o campus de Curitiba II se organize em relação à296

função que o agente desempenha, pois não terá direito à Contratação em Regime297

Especial (CRES) de Agentes - caso a Universidade tenha em 2020 -, para a298

justificativa de substituir o afastamento do agente Hélio Ricardo Sauthier. EM299

REGIME DE VOTAÇÃO: aprovada por unanimidade. 16. Apreciação/Deliberação300
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sobre o Regulamento do Programa de Saúde e Segurança dos Servidores301

Públicos da UNESPAR (Processo nº 16.123.129- 0) - a conselheira Sandra Salete302

Camargo Silva relatou a proposta explicando a importância, bem como, a viabilidade303

da implantação do Programa de Saúde e Segurança dos Servidores Públicos da304

Unespar, cuja criação está sendo cobrada pelo Tribunal de Contas do Estado.305

Destacou, também, que após a aprovação no CAD, a Minuta de Regulamento será306

encaminhada ao Conselho Universitário (COU). A conselheira também esclareceu307

algumas dúvidas dos conselheiros. Após discussões o conselho deliberou pela308

aprovação do Programa de Saúde e Segurança dos Servidores Públicos da Unespar309

com a sugestão de que seja criada uma comissão com profissionais da área da310

saúde para avaliação do Regulamento e posterior discussão e deliberação nas311

instâncias superiores da Universidade. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovada por312

unanimidade. Por serem assuntos da mesma origem, os itens 17 e 18 foram313

discutidos e votados conjuntamente. 17. Apreciação/Deliberação sobre o Relatório314

Técnico e Financeiro do Processo Seletivo, Concurso Vestibular 2018 para315

ingresso 2019 (Processo nº 15.948.884-5); 18. Apreciação/Deliberação sobre o316

Relatório Técnico e Financeiro do Processo Seletivo, Concurso Vestibular317

Especial 2018 para ingresso 2019 (Processo nº 15.948.975-2) - o conselheiro318

Rogério Ribeiro relatou a proposta destacando que ambos os relatórios foram319

escritos de maneira consistente registrando todas as informações necessárias320

referentes às despesas e receitas do Concurso Vestibular, elogiando assim, a equipe321

responsável. EM REGIME DE DISCUSSÃO: sem manifestação. EM REGIME DE322

VOTAÇÃO: os relatórios foram aprovados por unanimidade. 19.323

Apreciação/Deliberação sobre a solicitação da Fundação de Apoio para324

utilização da sigla UNESPAR em sua denominação, em atendimento à325

Resolução nº 13/2019 - Reitoria/Unespar (Processo nº 16.207.129-7) - o326

Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, relatou a solicitação feita pela Fundação327

de Apoio à Reitoria para manutenção da utilização do nome da Unespar em sua328

razão social e nos processos de divulgação dos cursos e concursos que organiza.329

EM REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro Rogério Ribeiro questionou a330
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necessidade da utilização do nome da Unespar pela Fundação de Apoio,331

considerando que o Tribunal de Contas do Estado (TC) está questionando sobre a332

regulamentação destas fundações, visto que podem ser privadas ou públicas, não333

existindo normas claras em relação à vinculação destas,às universidades públicas.334

Neste sentido, se manifestou contra a solicitação da Fundação de Apoio, até que335

sejam estabelecidas regras claras quanto a isto. O conselheiro Edmar Bonfim de336

Oliveira evidenciou a trajetória histórica da Fundação de Apoio e as parcerias337

estabelecidas com o Campus de Paranavaí, nas quais tiveram início na época das338

faculdades isoladas. Assim, afirmou que a referida fundação contribuiu com a339

formação de diversos profissionais por meio de cursos de Pós-graduação Lato Sensu340

e Stricto Sensu, inclusive para compras de livros ao Campus. Diante a afirmação,341

pediu a compreensão dos conselheiros para manutenção do nome Unespar na342

Fundação de Apoio. O Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, apresentou o Ofício343

da Controladoria da Unespar, destacando alguns problemas que a Universidade vem344

passando desde 2015, com a utilização do nome da Unespar pela Fundação de345

Apoio, dentre eles: 10 (dez) atendimentos (denúncias ou de reclamações) referentes346

à problemas em concursos ou a demora na entrega de certificados de cursos de347

Pós-graduação Lato Sensu, de responsabilidade da Fundação; cobranças à348

Assessoria de Comunicação da Unespar e à PROGESP, via redes sociais (Instagram349

e Faceboock) e e-mails sobre resultados de concursos e em relação a provas350

anuladas, que em sua maioria são de tom agressivo ou de desabafo; repercussão351

negativa do nome Unespar nas mídias sociais, devido aos problemas relativos aos352

concursos organizados pela Fundação. Segundo o Presidente todos estes fatores353

contribuíram para a elaboração da Resolução 013/2019 - UNESPAR/Reitoria, que354

dispõe sobre a utilização de denominação, logotipo, logomarca e sigla por fundações,355

institutos e demais pessoas jurídicas de direito privado. O conselheiro Daniel356

Fernando Matheus Gomes destacou que está indeciso quanto à votação da357

proposta, e argumentou sobre um fato ocorrido no campus de Apucarana durante358

uma manifestação da comunidade acadêmica para instalação do Restaurante359

Universitário (RH): uma pessoa da comunidade externa afirmou que o Campus de360
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Apucarana não precisava de recursos para a construção do RU, pois recebia361

repasses financeiros da Fundação de Apoio. Porém, evidenciou que o Campus362

nunca foi beneficiado por esta fundação. O conselheiro Joab Jacometti fez alguns363

questionamentos, destacando que faltam informações mais claras para deliberação364

do conselho. O conselheiro Angelo Ricardo Marcotti se posicionou desfavorável à365

utilização do nome da Unespar pela Fundação de Apoio, até que se tenha uma366

definição legal entre a Fundação de Apoio à Unespar, Campus de Paranavaí, com a367

Universidade Estadual do Paraná. Após uma longa discussão, o conselho deliberou368

pela não autorização da utilização do nome da Unespar pela Fundação de Apoio. EM369

REGIME DE VOTAÇÃO: a solicitação da Fundação de Apoio foi rejeitada pela370

maioria com 5 (cinco) abstenções. 20. Apreciação/Deliberação sobre a solicitação371

da Prefeitura de Paranavaí de renúncia do Terreno doado pela UNESPAR ao372

Município de Paranavaí , localizado no Jardim Morumbi para instalação de um373

ECOPONTO (Rede de Recolhimento de Lixo Reciclável e Resíduos de374

Construção Civil) (Processo nº 16.054.885-1) - o conselheiro Edmar Bonfim de375

Oliveira relatou a proposta destacando que o Conselho de Campus se manifestou376

contrário à construção do ECOPONTO, por entender que a destinação solicitada está377

em desacordo com os fins educacionais. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o378

conselheiro Rogério Ribeiro destacou que, com base nos esclarecimentos dos379

representantes da Prefeitura de Paranavaí, não vê problemas na utilização de parte380

do terreno para construção do ECOPONTO, considerando que o espaço está ocioso381

e sem previsão de construções voltadas para fins educacionais. O conselheiro382

Edmar Bonfim de Oliveira registrou que o Conselho de Campus de Paranavaí,383

constituído de todas as suas representações: docentes, discentes e agentes384

universitários, posicionou-se contrário ao pedido da Prefeitura, por entender que o385

pleito em tela destoa dos documentos legais, e que os imóveis doados, ou parte386

deles, só podem ser utilizados exclusivamente para fins educacionais. Assim, frisou387

que seu voto contrário à solicitação seguiu o posicionamento do Conselho de388

Campus. EM REGIME DE VOTAÇÃO: a solicitação da Prefeitura de Paranavaí foi389

aprovada por maioria com 4 (quatro) abstenções. 21. Apreciação/Deliberação390
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quanto a proposta de Programação Orçamentária da Unespar para o exercício391

de 2020 (Processo nº 16.212.085-9) - o conselheiro Ângelo Ricardo Marcotti392

apresentou a proposta. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro Moacir Dalla393

Palma registrou que a Proposta Orçamentária e o Plano Anual de atividades do394

Campus de Paranaguá, não passaram pelo conselho de Campus, nem foram395

divulgados à Comunidade Acadêmica pela gestão anterior. O Presidente, Antonio396

Carlos Aleixo, parabenizou a Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN),397

representada pelo conselheiro Ângelo Ricardo Marcotti, pela organização da398

Programação Orçamentária e do Plano Anual de Atividades da Unespar, fornecendo399

mais tranquilidade ao CAD para deliberação das mesmas. EM REGIME DE400

VOTAÇÃO: aprovada por unanimidade com a ressalva de que o Orçamento não será401

suficiente para a execução das políticas da Universidade. 22.402

Apreciação/Deliberação quanto a proposta de Plano Anual de Atividades da403

Unespar para o exercício de 2020 (Processo nº 16.212.290-8) - o conselheiro404

Ângelo Ricardo Marcotti apresentou a proposta. EM REGIME DE DISCUSSÃO:405

sem manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovada por unanimidade. Nada406

mais havendo a ser tratado, o Presidente da sessão do Conselho de Administração,407

Planejamento e Finanças da Unespar encerrou a sessão às 17h e 08min (dezessete408

horas e oito minutos) e eu, ANA CRISTINA ZANNA CATHCART, Secretária dos409

Conselhos Superiores da Unespar, lavrei a presente ata que segue assinada por mim,410

pelo Presidente e demais conselheiros em lista de presença anexa.411






