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ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO – COU, DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR. Aos 28 (vinte e oito) dias do
mês de agosto de 2014, às 9h30 (nove horas e trinta minutos) reuniram-se os
membros do Conselho Universitário - COU, no Auditório do campus de Curitiba I,
conforme lista de presença em anexo, para deliberar sobre a seguinte pauta, prevista
na convocação de 19 de agosto de 2014: 1. Minuta de Resolução 003/2014 – COU,
que trata do Regulamento do Conselho de Planejamento, Administração e Finanças –
CAD da Unespar; 2. Minuta de Resolução 005/2014 – COU, que trata do Regulamento
da Assembleia de Campus da Unespar; 3. Minuta de Resolução 006/2014 – COU, que
trata do Regulamento do Conselho de Campus da Unespar; 4. Minuta de Resolução
008/2014 – COU, que trata do Regulamento dos Centros de Áreas, dos Colegiados de
curso e dos Programas de Pós-graduação da Unespar. Conferido o quórum, a reunião
iniciou-se com a saudação aos presentes do Presidente do Conselho, Professor
Antonio Carlos Aleixo que, em seguida, empossou os novos Conselheiros, destacando
a presença do Conselheiro Aroldo Messias de Melo Junior, que representa o Governo
do Estado do Paraná e do Capitão QOPM Marcelo Toniolo de Olveira, representante da
Academia Militar do Guatupê. Em seguida foi lida a ata da sessão anterior, sobre a
qual houve manifestação da Conselheira professora Stela Maris da Silva, que solicitou
a inclusão na referida pauta de texto que passou por escrito à Secretária do Conselho.
O conselheiro Mauro Cândido dos Santos, do campus de Curitiba I, também solicitou a
inclusão de sua fala durante a sessão do conselho anterior, que trata da atual situação
das bibliotecas da Unespar, a qual passou por escrito à Secretária do Conselho. O
Conselheiro professor Mauro Stival solicitou inclusão em pauta sobre a ausência de
alguns conselheiros na sessão por conta da falta de candidatos na última eleição para
composição do COU. A conselheira professora Stela Maris manifestou-se sobre a
possibilidade de eleição das Câmaras, manifestando-se o reitor por tratar do assunto
ao final da reunião. Os Conselheiros professor Éder Rogério Stela e Dalva Helena de
Medeiros solicitaram esclarecimentos sobre as emendas propostas na sessão anterior
do COU. A Chefe de Gabinete, Áurea Viana de Andrade, esclareceu que foi solicitado
aos conselheiros o envio de novas propostas de emendas, para que um novo caderno
de emendas fosse elaborado. O presidente do Conselho esclareceu que a atual sessão
do Conselho não é uma continuação da sessão anterior. Em seguida, o Presidente do
Conselho lembrou aos presentes que os pedidos de registro em ata devem ser
dirigidos à mesa, para a devida anotação. Após as manifestações sobre a ata da
sessão anterior, a mesma foi colocada em votação, sendo APROVADA por
UNANIMIDADE. Antes do início da leitura das propostas de emendas, a Chefe de
Gabinete fez um relato sobre a elaboração das minutas em votação, lembrando que as
mesmas foram estudadas por uma comissão, observados o Estatuto e o Regimento da
Unespar. Ressaltou também a importância da análise feita pelos conselheiros, e ainda,
que os mesmo foram fiéis à legislação da Unespar. Em seguida, passou-se à
deliberação dos pontos de pauta, nos seguintes termos: Item 1. Minuta sobre o
Regulamento do Conselho de Planejamento, Administração e Finanças - CAD. O
Conselheiros, professor Éder Rogério Stela e professor Mauro Stival, lembraram que o
disposto no ítem 2 do caderno de emendas (que trata da proposta de emenda aditiva
feita pela professora Clara Márcia Piazzetta, onde propõe a inclusão do termo “pelo
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menos” está escrito “...convocado por seu Presidente ou por um terço da totalidade de
seus membros” seja modificado para “...convocado por seu Presidente ou por, pelo
menos, um terço da totalidade de seus membros”) já foi decidido na sessão anterior,
optando-se por utlizar em todos os Regulamentos a expressão “no mínimo 1/3”. A
Conselheira Stela Maris da Silva apresentou proposta de emenda substitutiva ao artigo
19, onde consta “antecedência mínima de 3 (três) dias úteis” seja modificado para
“antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis”, sendo APROVADA por UNANIMIDADE.
O Conselheiro Valdir Anhucci apresentou proposta de emenda substitutiva ao artigo 20,
onde consta “caráter privativo” seja modificado para “caráter público”. O conselheiro
solicitou esclarecimentos sobre o assunto, os quais foram feitos pelo Procurador da
Unespar, Doutor Paulo Gonçalves, que salientou a diferença entre os termos “privado”
e “privativo”. Colocada em votação, a proposta foi APROVADA por UNANIMIDADE. O
Conselheiro Fábio Poleto sugeriu que a expressão “caráter público” seja inserida em
todos os documentos que tratem sobre “reuniões” da Universidade. A Conselheira
Stela Maris apresentou proposta de emenda substitutiva, por escrito, ao inciso II do
parágrafo 3º, do artigo 22, onde consta a expressão “normal declarada” seja
modificada para “aberta”, sendo APROVADA por UNANIMIDADE. Item 2. Minuta
sobre o Regulamento da Assembleia de Campus: A conselheira Clara Piazzetta
apresentou proposta de emenda aditiva ao artigo 2º, onde consta “...presidida pelo
Diretor Geral” seja modificado para “...presidida pelo Diretor Geral de campus”. A
Conselheira Stela Maris apresentou proposta de emenda aditiva, por escrito, ao
parágrafo 1º do artigo 2º, onde consta “...nos cursos e programas.”, seja modificado
para “...nos cursos e programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.”, sendo
APROVADA por MAIORIA. A Conselheira Clara Piazzetta apresentou proposta de
emenda para correção do disposto no final do artigo 4º, onde consta “...previstas nos
§§ 2º e 3º do artigo 2º deste Regulamento” seja modificado para “...previstas nos §§ 1º
e 2º deste Regulamento”, uma vez que não existe o § 3º, sendo APROVADA por
UNANIMIDADE. A conselheira Clara Piazzetta apresentou proposta de emenda aditiva
ao artigo 7º, modificando o “parágrafo único” para “parágrafo primeiro” e incluindo o
“parágrafo segundo” com o seguinte texto “Em caso de urgência justificada, a
convocação poderá ser feita com qualquer antecedência, desde que comprovada a
convocação de todos os membros.”, sendo APROVADA por MAIORIA. A conselheira
Clara Piazzetta apresentou proposta de emenda supressiva ao inciso I do artigo 10,
onde consta “...aprovação da ata da reunião antecedente e apreciação das
comunicações do presidente da assembleia”, seja modificado para “...aprovação da ata
da reunião antecedente e das comunicações do presidente da assembleia.”, sendo
APROVADA por UNANIMIDADE. Item 3. Minuta sobre o Regulamento do Conselho
de Campus: O conselheiro professor Valdir Anhucci apresentou proposta de emenda
quanto à composição paritária do Conselho de Campus, solicitando que conste em ata
que o Conselho Universitário compromete-se a realizar uma “Estatuinte”. Sobre este
assunto, a Conselheira professora Stela Maris defendeu a realização de uma
“Assembleia Estatuinte” após estudo aprofundado e maduro sobre a Universidade. O
Conselheiro professor Varela esclareceu ao professor Valdir Anhucci que o
compromisso da realização de uma “Estatuinte” já foi firmado em sessão do COU
realizada em União da Vitória. O professor Anhucci pede para constar em ata que “o
Conselho não é vinculado à LDB e que a Universidade é autônoma, conforme dispõe o
artigo 207 da Constituição Federal.” A Conselheira professora Dalva Helena de
Medeiros salienta a importância de uma discussão aprofundada sobre o tema,
utilizando a prudência nessa fase de “credenciamento” da Unespar. A Conselheira
professora Maria José Justino também destacou a importância da discussão
aprofundada sobre o tema, lembrando que o reitor já iniciou a referida discussão no
campus de Curitiba I. O conselheiro professor Valdir Anhucci apresentou pedido de
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esclarecimento sobre o contido no parágrafo 1º do artigo 7º, que trata dos “membros
suplentes”, porém não houve eleição para “suplentes”. Por uma “Questão de Ordem”
ficou decidido que o §1º do artigo 7º fica SUPRIMIDO e que o §2º do artigo 7º para a
ser o “Parágrafo Único”. O conselheiro professor Fábio Poleto apresentou proposta de
emenda, por escrito, ao inciso IV do artigo 12, onde consta “Encaminhar, em tempo
hábil, aos conselheiros, os assuntos a serem tratados nas reuniões dos Conselhos”
seja modificado para “Encaminhar, no ato da convocação, a pauta e os documentos
pertinentes às matérias tratadas.”, sendo APROVADA por UNANIMIDADE. A
Conselheira Clara Piazzetta apresentou proposta de emenda substitutiva ao artigo 18,
porém ficou decidido pela SUPRESSÃO do artigo. A conselheira professora Stela Maris
da Silva apresentou proposta de emenda substitutiva ao inciso VIII do artigo 23, onde
consta “...solicitar a palavra para apresentar oralmente suas observações” seja
modificado para “...solicitar a palavra, deverão fazê-lo nos termos do artigo 24 deste
Regulamento.”, sendo APROVADO por MAIORIA. O conselheiro professor Fábio
Poleto pede registro em ata sobre a não observância do disposto na Resolução
005/2014 - COU nas sessões. A conselheira professora Clara Piazzetta apresentou
proposta de emenda substitutiva ao inciso III do artigo 24, onde consta “...uso da
palavra até 2 (duas) vezes...” seja modificado para “...uso da palavra até 3 (três)
vezes...”, sendo APROVADA por MAIORIA. O Conselheiro Valdir Anhucci questionou o
disposto no inciso VI do artigo 25, que dispõe: “Não é permitido ao Conselheiro se
abster das votações, exceto o previsto no inciso anterior”, sob a alegação de que a
“abstenção” é um “direito do conselheiro”. Por tratar-se de um “direito do conselheiro”,
a proposta não foi colocada em votação e ficou DETERMINADO a RETIRADA do
inciso VI do artigo 25 do Regulamento ora em questão. A conselheira professora Clara
Piazzetta apresentou proposta de emenda supressiva ao Parágrafo Único do artigo 26,
onde consta “...quando encaminhados à mesa, por escrito e mediante determinação do
presidente.”, seja modificado para “...quando encaminhados à mesa, por escrito.”,
sendo APROVADA por MAIORIA. A conselheira professora Stela Maris apresentou
proposta por escrito sobre o disposto no artigo 27. Após várias manifestações sobre a
redação do artigo, na proposta final consta a criação de um novo capítulo denominado
“Capítulo V – Dos Trabalhos”, com a seguinte redação no artigo 27: “As reuniões do
Conselho de Campus deverão ser gravadas para comprovar a fidelidade e
salvaguardar o registo histórico das decisões”, que foi APROVADO por
UNANIMIDADE. O conselheiro professor Valdir Anhucci apresentou proposta de
emenda substitutiva ao inciso I do artigo 28, onde consta “...com antecedência de 15
(quinze) dias e subscritas por 20% (vinte) por cento dos membros...” seja modificado
para “...com antecedência de 10 (dez) dias e subscritas por 10% (dez) por cento dos
membros...”, sendo votada em SEPARADO, restando APROVADA por MAIORIA o
prazo de “10 (dez) dias” e mantido o percentual de subscrição de “20% (vinte por
cento) dos membros”. Em virtude da programação de visita agendada ao Museu Oscar
Niemeyer, foi colocado em votação o encerramento da sessão às 15 (quinze) horas,
restando o Item 4 da pauta, Minuta de Resolução 008/2014 – COU, que trata do
Regulamento dos Centros de Áreas, dos Colegiados de curso e dos Programas de
Pós-graduação da Unespar a ser votado na próxima sessão do COU, sendo
APROVADA por UNANIMIDADE. O reitor manifestou-se sobre a possibilidade do
funcionamento dos Centros de Áreas, mesmo sem aprovação do seu Regulamento,
uma vez que o Estatuto e o Regimento da Unespar são instrumentos mínimos para seu
funcionamento e, ainda, há a possibilidade de eventuais consultas à Procuradoria
Jurídica da Unespar, caso existam dúvidas quanto aos procedimentos realizados pelos
Centros de Áreas. O conselheiro professor Valdir Anhucci solicitou que a fala do reitor
narrada nas linhas acima fosse registrado em ata. Sobre o questionamento feito no
início da reunião sobre os membros que estão sem representação no COU, ficou
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decidido que o Gabinete da Reitoria encaminhará nova eleição, nos moldes e termos
da eleição anterior. Quanto ao questionamento feito pela conselheira professora Stela
Maris sobre a composição das Câmaras, o reitor sugeriu que a eleição seja feita na
próxima sessão do COU. A proposta foi colocada em votação, sendo APROVADA por
MAIORIA, com UMA abstenção. Nada mais a ser discutido, o Presidente do Conselho
encerrou a sessão às 15:00 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 e vai acompanhada da lista de
presença dos conselheiros.

