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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO CCSA 

Aos dezesseis dias, do mês de junho, de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na 
sala do Colegiado do Curso de Ciências Contábeis, em atendimento ao Edital 
005/2016-CCSA, reuniram-se os Conselheiros do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas (CCSA), conforme lista de presença em anexo, para deliberar sobre a 
seguinte pauta: 1) Parecer nº 002/2016-PROGESP; 2) Memo. 011/2016-PROPLAN; 
3) Planejamento 2017; 4) Enade/2016 – Serviço Social; 5) Protocolo 14.119.526-3 – 
Rafael B. Cargnin Filho; 6) Pedido de remoção da Professora Adriana da Silva 
Vinholi Rampazo para UEL; 7) Eleições 2016; 8) Outros assuntos. Após 
agradecimentos, o Prof. Edmar Bonfim de Oliveira, Diretor do CCSA, deu início aos 
trabalhos colocando para apreciação o item 1 da pauta. Informou que o Parecer nº 
002/2016, da PROGESP, tem como objetivo pedir esclarecimentos adicionais 
quanto à instalação do Curso de Direito no campus da UNESPAR, de Paranavaí, de 
forma particular, sobre distribuição de aulas. Na sequência, fez a leitura do Ofício 
004/2016-CCSA, que será enviado à PROGESP em resposta ao citado Parecer. 
Após esclarecimentos, o documento foi aprovado na íntegra por todos os presentes. 
Item 2. Memorando da PROPLAN indicando o Parecer daquela Pró-Reitoria sobre a 
criação do curso de direito no campus de Paranavaí. Nele, a PROPLAN apresenta 
Parecer favorável à criação do curso, mas encaminha sugestões e apontamentos. 
Em resposta, a direção do CCSA elaborou Ofício indicando as ações que pretende 
com o novo curso, particularmente, no que se refere às fontes de recursos que serão 
usados. Após apreciação, o ofício elaborado pela direção do CCSA foi aprovado. 
Item 3. Prof. Edmar expôs aos integrantes do Conselho de Área que o prazo para 
enviar o Planejamento dos Cursos do CCSA foi prorrogado para até 04/07/2016. 
Considerando que o CCSA já havia enviado as planilhas para a Direção de Campus, 
deliberou-se para que, os cursos que desejassem, retomasse os pontos que não 
ficaram plenamente fechados e fizessem uma revisão do Plano, enviando em 
seguida, à Direção de Centro. Prof. Edmar pediu agilidade para aqueles que 
desejarem rever o Planejamento. Item 4. Sobre o Enade/2016, a professora Marília, 
Coordenadora do Curso de Serviço Social, curso este que fará o Exame, informou 
que está acompanhando as datas junto ao Sistema do INEP e tomando ciência das 
ações a serem implementadas. Prof. Edmar lembrou aos demais cursos que, 
porventura possuam alunos retardatários, ou seja, que não fizeram a prova em 
períodos anteriores, que este é o momento para regularizar a situação dos mesmos. 
Item 5. O Prof. Rafael Cargnin entrou, via protocolo, com pedido para que a IES o 
liberasse para viagem ao exterior. Consultado, o Prof. Paszczuk, Coordenador do 
Curso de Contábeis, informou que os trâmites internos ao Colegiado foram 
seguidos, inclusive indicando docentes substitutos para as aulas Prof. Rafael no 
período em que estiver ausente. Analisada a documentação, os conselheiros foram 
favoráveis à liberação do Docente. Item 6. A Professora Adriana Rampazo, do 
Colegiado de Administração, entrou com pedido de remoção para a Universidade 
Estadual de Londrina (UEL). Conforme destacado na Ata do Colegiado de 
Administração do dia 05/05/2016, "a Professora Rampazo informa que foi aprovada 
em concurso público naquela IEES, na posição de terceiro lugar, e que sua remoção 
evita a perda de direitos adquiridos por tempo de serviço como qüinqüênio, tempo 
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para aposentadoria, etc. Indagada se havia vaga na UEL a Professora Adriana 
Rampazo afirmou que, ainda que o edital do referido concurso tenha sido publicado 
com apenas uma vaga, há, segundo ela, a expectativa de mais vagas serem 
liberadas. Nesse contexto, foi deliberado pelos(as) presentes que sua remoção seria 
aprovada condicionado ao envio, por parte da UEL, de uma vaga anuída para o 
Curso de Administração da UNESPAR, campus Paranavaí e, no interregno entre o 
concurso de novo professor para a vaga liberada, se tenha em sala uma vaga de 
Professor Colaborador (CRES) em regime T40 para sua substituição". Colocado em 
votação, os Conselheiros do CCSA optaram por seguir na íntegra a decisão do 
Colegiado do Curso de Administração. Item 7. O Diretor do CCSA abriu a palavra 
aos presentes para discussões acerca das eleições que já ocorreram e das que irão 
ocorrer no percurso de 2017. Todos foram unânimes que o processo reforça o 
processo democrático na nova Universidade e alimenta a esperança de uma 
autonomia universitária mais consolidada. No Item 8 da pauta foi apresentado e 
aprovado dois Projetos de Monitoria (voluntária) do Prof. Talisson (Col. Matemática) 
que abrirá vaga na disciplina de Matemática Financeira para os cursos de Ciências 
Contábeis e Administração. Na sequência, dentro do item 8 da pauta (outros 
assuntos), a Professora Marília sugeriu que fosse feita uma agenda prévia das 
reuniões ordinárias do Conselho de Área, ao que foi acatado por todos. O Prof. 
Edmar ficou de organizar a agenda e submeter à apreciação de todos(as). Nada 
mais havendo a tratar e, para registrar, eu Marília Gonçalves Dal Bello secretária ad 
hoc, lavrei a presente ata, que após leitura, foi aprovada por todos e todas. 
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LISTA DE PRESENÇA 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Campus Paranavaí. 
 

 

 

Edmar Bonfim de Oliveira 
Conselheiro – Presidente 

 
 
 

Onivaldo Izidoro Pereira 
Conselheiro – Membro nato 

Bianca Burdini Mazzei 
Conselheira – Repr. corpo docente 

(Afastada para capacitação) 
 
 

Marília Gonçalves Dal Bello 
Conselheira – Membro nato 

José Paszczuk 
Conselheiro – Membro nato 

 
 
 

Thaís Gaspar Mendes da Silva 
Conselheira – Repr. corpo docente 

(Afastada para capacitação) 

Nair Kusunoki 
Conselheira – Repr. Ag. Universitário 

Luiz Fernando Martins 
Conselheiro – Repr. Discente 

(ex-aluno) 
 


