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ATA DA 2ª SESSÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO-COU/UNESPAR. Aos vinte1

dias do mês de dezembro de 2017, os membros do Conselho Universitário – COU2

da Unespar, se reuniram no auditório Antonio Melillo do Campus de Curitiba II/FAP,3

situado à Rua dos Funcionários, nº 1357, na cidade de Curitiba, para realização da4

segunda Sessão de 2017, do Conselho Universitário da Unespar. A sessão teve5

início às nove horas e dezesseis minutos, assim que foi verificado quórum. O6

presidente do Conselho, Professor Antonio Carlos Aleixo, fez a leitura da7

convocação nº 002/2017 e da pauta, para sua discussão e aprovação: 1. Aprovação8

da ata da 3ª Sessão do COU de 2016; 2. Aprovação da ata da 1ª Sessão do COU de9

2017; 3. Comunicações; 4. Apresentação do Relatório de Gestão 2016; 5.10

Apreciação do Plano Anual de Atividades 2018 da Unespar; 6. Deliberação sobre a11

Programação Orçamentária da Unespar para 2018; 7. Discussão sobre Autonomia12

Universitária. O presidente comunicou que a secretaria dos conselhos recebeu as13

seguintes justificativas de ausência: Conselheira Mônica Herek, Conselheiro Marco14

Aurélio Koentopp, Conselheiro Clóvis Roberto Gurski, Conselheiro Aroldo Messias15

de Melo Junior, Conselheira Sônia Tramujas Vasconcelos, Conselheira Suzete16

Moreira e o Conselheiro Valderlei Garcias Sanches. Antes de votar a pauta, o17

presidente informou que o item 5, Plano Anual de Atividades, não será apreciado18

durante a presente sessão, já que o tema não foi aprovado na reunião ordinária do19

Conselho de Administração e Finanças – CAD. Em regime de discussão, o20

Conselheiro Flávio Brandão, Pró-reitor de Planejamento, solicitou que o Presidente21

fizesse, aos Conselheiros do COU, esclarecimentos sobre a decisão do CAD quanto22

ao Plano Anual de Atividades. O presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, informou23

que alguns Campi não apresentaram as planilhas solicitadas, e outros apresentaram24

com dados incompletos. Por este motivo, aquele Conselho devolveu o material aos25

Campi, em diligência. O Conselheiro professor Eduardo Baggio questionou se os26

Campi iniciarão o ano de 2018 sem a aprovação do Plano Anual de Atividades, no27

que foi respondido que haverá uma reunião do CAD no início do ano para possibilitar28

esta aprovação. Em seguida, a Conselheira professora Ana Paula Peters propôs que29

fosse incluída na pauta a recomposição das Câmaras com vacância, proposta30
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colocada em votação e aprovada por unanimidade. Com a inclusão da31

recomposição das Câmaras, a pauta foi colocada em votação e aprovada por32

unanimidade. Na sequência, o presidente da sessão deu início à discussão sobre o33

item 1: Aprovação da Ata da terceira sessão do COU, de 2016. Em regime de34

discussão, o conselheiro professor Elson Alves de Lima questionou sobre as35

alterações que haviam sido sugeridas nas reuniões anteriores, ao que o presidente36

respondeu que estas sugestões não chegaram, ainda, à Secretaria deste Conselho37

para que pudessem ser efetivadas. O presidente lembrou aos Conselheiros que a38

solicitação, na última sessão do COU, foi de que os conselheiros tivessem mais39

tempo para analisar a ata e propor correções e/ou alterações. Outros Conselheiros40

manifestaram-se, solicitando alterações e/ou correções no documento que, em41

regime de votação, foi aprovado por maioria, com três (03) abstenções, ressaltada a42

necessidade de se fazer as alterações indicadas. Na sequência, foi colocada em43

regime de discussão o item 2 da pauta: Aprovação da Ata da primeira sessão do44

COU de 2017: Foram indicadas algumas correções/alterações a serem feitas no45

documento e, em regime de votação, a Ata, com as alterações, foi aprovada por46

maioria, com três (03) abstenções. Item 3 da pauta: comunicações. O presidente47

abriu as inscrições para comunicações; o Conselheiro professor Valdir Anhucci,48

primeiro inscrito, pediu o registro em Ata de que fez um pedido de esclarecimentos à49

PRAF, em 2014; este mesmo pedido foi encaminhado novamente, na primeira50

sessão do COU de 2017. Alertou que o documento protocolado não foi respondido.51

O Presidente, professor Antonio Carlos Aleixo informou que a Secretaria dos52

Conselhos verificará esta questão. A Conselheira professora Andréa Sério Bertoldi53

comunicou que representou a Unespar como Coordenadora da Comissão do Pacto54

Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e dos55

Direitos Humanos, na Reunião em comemoração ao primeiro ano do lançamento do56

Pacto proposto pelo Ministério da Educação e Cultura e Ministério da Justiça e57

Cidadania, que ocorreu em Brasília, no dia 5 de dezembro de 2017. O Conselheiro58

professor Armindo José Longhi, Pró-reitor de Extensão e Cultura, destacou as59

importantes ações desenvolvidas em 2017 pelas três diretorias que compõem a60
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PROEC, tais como: a aprovação da cessão do uso, para a Unespar, do Palacete61

Mathias Böhn, na cidade de Paranaguá; a confecção das carteiras estudantis, e o62

início das discussões sobre a Curricularização da Extensão na Unespar. O63

Conselheiro Renan Bandeirante de Araújo manifestou que a Unespar deve atuar64

com sabedoria e ousadia frente ao cenário atual. Segundo ele, faz-se necessário65

avançar na área de Ensino e, diante das dificuldades, mostrar a razão pela qual esta66

Instituição existe. O Conselheiro Carlos Alexandre Molena Fernandes destacou as67

ações desenvolvidas pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação - PRPPG em68

2017: a instalação de quatro (04) salas de vídeo conferência, nos campi de69

Paranavaí, Campo Mourão, União da Vitória e Apucarana, estrutura adquirida por70

meio de chamada da Fundação Araucária. Também ressaltou a oferta de cursos em71

parceria com o Conselho Britânico, na área de redação e oralidade em Língua72

Inglesa. A Conselheira agente universitária Evilise Leal Alves Salomão informou73

sobre as ações da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas – PROGESP, destacando a74

abertura do Processo Seletivo para preenchimento de vagas docentes, como75

também, a aprovação dos cursos voltados para os agentes universitários da76

Instituição. Quanto a este último, agradeceu a coordenação do Centro de Acesso,77

Inclusão e Permanência da Diversidade Humana no Ensino Superior – CEDH pela78

parceria. A Conselheira professora Solange Maranho Gomes destacou a79

participação da Unespar na Conferência Nacional Popular da Educação (CONAPE),80

ocorrida no dia 09/12/17 em todo o Paraná. A Conselheira professora Maria Simone81

Jacomini Novak comunicou sobre a Sessão do CEPE realizada no dia 19/12/17, na82

qual foram aprovadas as alterações nos PCCS dos cursos, cujos estudos foram83

realizados, segundo ela, à luz da Legislação e com visão de futuro. Explicou que foi84

um trabalho árduo, fruto do Programa de Reestruturação dos Cursos de Graduação85

da Unespar. O vice-reitor, professor Sidney Kempa, afirmou que o professor Renan86

Bandeirante de Araújo foi muito feliz ao utilizar o binômio ousadia e sabedoria,87

pedindo-lhe permissão para também o usar em sua fala. Assegurou que a Unespar88

foi sábia ao optar por não iniciar o processo de discussão da revisão do Estatuto em89

2017, pois não haveria tempo hábil para fazer as discussões necessárias a um tema90
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imprescindível para o avanço da Instituição. Por outro lado, destacou que a Unespar91

foi a única IEES a se posicionar contra a proposta de definição de um índice de92

repasse de recursos para as IEES, com base na Receita Tributária Líquida (RTL),93

também um ato de ousadia. Ato contínuo, fez o reconhecimento público de pessoas94

que tiveram atuação expressiva na condução dos rumos da Unespar em 2017: citou95

o Pró-reitor de Planejamento, professor Flávio Brandão, a Chefe do Gabinete da96

Reitoria, professora Edineia Navarro Chilante, e a Pró-reitora de Graduação,97

professora Maria Simone Jacomini Novak. Encerradas as comunicações, o98

presidente da sessão deu início à discussão do item 4 da pauta: Apresentação do99

Relatório de Gestão 2017, relatado pelo Conselheiro professor Flávio Brandão,100

Pró-reitor de Planejamento. O relator explicou que o relatório em questão já foi101

apresentado na primeira sessão do Conselho Universitário de 2016, porém, teve102

pedido de vistas da Conselheira Mônica Herek que entregou Parecer sobre o103

documento. No parecer entregue pela Conselheira foram feitas sugestões de104

alterações no documento, sendo que algumas oram acatadas, como a revisão de105

dados da PROGRAD e da Controladoria. Também informou que a indicação da106

citada Conselheira de revisão do relatório pelo Conselho de Planejamento,107

Administração e Finanças – CAD não procede, já que não se trata de relatório de108

obras. Explicou que o Relatório de gestão foi elaborado a partir da compilação dos109

relatórios anuais elaborados com vistas ao recredenciamento da Instituição. Em110

regime de discussão, houve alguns questionamentos e sugestões por parte dos111

Conselheiros inscritos. O presidente da sessão solicitou, então, que quaisquer112

pedidos de alteração e/ou correção no documento sejam encaminhados à Secretaria113

dos Conselhos Superiores. Por tratar-se de apresentação, o Relatório não foi114

colocado em votação. Item 5: retirado de pauta. Item 6: Deliberação sobre115

Programação Orçamentária da Unespar para 2018. Parecer relatado pela116

Conselheira professora Simone Sartori Jabur, representando a Câmara de117

Administração. A Conselheira anunciou que a Câmara não fez o parecer formal118

sobre a matéria. Por questão de ordem, o conselheiro professor Flávio Brandão119

explicou que, como a Câmara não fez o parecer, este Conselho deve decidir se120
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discutirá a matéria ou não. Obedecendo o Art. 15 do Regimento Geral da Unespar, o121

presidente da sessão colocou em discussão a proposta de apreciação e deliberação122

da Programação Orçamentária da Unespar para 2018, sem o Parecer da Câmara.123

Em regime de discussão, o Conselheiro professor Valdir Anhucci registrou que, em124

relação ao orçamento, a proposta que chegou para ser discutida pelo Conselho de125

Campus é de um valor insuficiente para atender as demandas mínimas do Campus,126

e, portanto, não tem como ser discutida. Em regime de votação, o plenário aprovou,127

por maioria, com seis abstenções, a discussão da matéria sem o parecer da Câmara,128

sendo relatado o Parecer do Conselho de Planejamento, Administração e Finanças129

– CAD, pelo Conselheiro professor Flávio Brandão. Após a explanação das planilhas130

orçamentárias, o relator ressaltou que o CAD se manifestou sobre a necessidade de131

suplementação por parte do Governo do Estado, já que o orçamento apresentado é,132

sabidamente, insuficiente para dar conta das demandas da Universidade. Em regime133

de discussão, o Conselheiro professor Elson Alves de Lima sugeriu que se faça uma134

discussão mais qualificada sobre o tema nos Campi, com esclarecimentos sobre135

termos técnicos, visando maior contribuição dos Campi na construção da proposta136

orçamentária da Universidade. O Conselheiro professor Eduardo Baggio registrou137

que já havia solicitado em reuniões anteriores, deste Conselho, que as planilhas138

fossem encaminhadas em arquivo Excel, resumidas/simplificadas, para facilitar o139

entendimento de todos. O Conselheiro professor Valdir Anhucci sugeriu que os140

Conselhos Superiores da Unespar, manifestem, em nota, que o orçamento141

destinado a IES está prejudicando o desenvolvimento das atividades da142

Universidade. O Conselheiro professor Eduardo Baggio e a Conselheira professora143

Andrea Sério Bertoldi, questionaram sobre o orçamento da Academia Policial Militar144

do Guatupê, bem como a questão da distribuição de bolsas para pesquisa para145

aquela Unidade. O professor Antonio Carlos Aleixo, respondendo ao146

questionamento dos Conselheiros, explicou que o vínculo da Academia com a147

Unespar é acadêmico, e não administrativo. Desta forma, a distribuição de eventuais148

bolsas de pesquisa é realizada com recursos próprios da Academia. Também149

ressaltou que a Academia Militar do Guatupê é unidade orçamentária separada da150
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Unespar, por isso, não aparece na Programação Orçamentária da Unespar. O Pró-151

reitor de Administração e Finanças, professor Rogério Ribeiro, esclareceu que cada152

Campus, na figura de seu Diretor Geral, deve administrar os valores designados153

para o custeio, e que as demais ações, ditas programáticas, devem ser realizadas154

pelas Pró-reitorias fim. Afirmou, também, que está planejado, para o ano de 2018, a155

melhoria no sistema de limpeza, segurança e manutenção dos Campi. O professor156

Antonio Carlos Aleixo destacou que o orçamento para custeio de 2017 aumentou em157

R$100.00,00 (cem mil reais) em relação ao ano de 2016, e que a de 2018 aumentou158

em R$2.000.000,00 (dois milhões) em relação ao ano anterior. Em regime de159

votação, a proposta de programação orçamentária da Unespar para 2018, foi160

aprovada por maioria, com uma abstenção. Em seguida, foi discutido o item incluído161

a pedido da Conselheira professora Ana Paula Peters: a recomposição das162

Câmaras. Foram aprovados, por unanimidade, os nomes das seguintes163

Conselheiras: professora Deborah Alice Bruel Gemin, do Campus de Curitiba I, para164

a Câmara de Pesquisa e pós-graduação, e da professora Solange Maranho Gomes,165

do Campus de Curitiba II, para a Câmara de Graduação. Dando continuidade à166

pauta do dia, o Presidente da Sessão, Prof. Antonio Carlos Aleixo iniciou as167

discussões sobre a autonomia universitária, item 7 da pauta: expôs que a Unespar168

sempre rejeitou que o financiamento para as universidades do sistema estadual seja169

atrelado a índices. Relembrou que foram feitas discussões sobre o tema nos Campi,170

e que a posição de consenso, tem sido o de rejeitar a proposta de índice. Vários171

conselheiros se manifestaram sobre o tema, em sua totalidade demonstrando o172

pensamento único da Instituição, de se posicionar contra o estabelecimento de um173

índice para compor o orçamento das Universidade. Defenderam a verdadeira174

autonomia universitária para garantir o pleno desenvolvimento de suas atividades.175

Em regime de votação, o Conselho Universitário aprovou, por unanimidade, em se176

manifestar contrário aos índices e a favor da autonomia universitária. Nada mais177

havendo a se tratar ou discutir, o professor Antonio Carlos Aleixo, encerrou a sessão178

às 18h20min, agradecendo a presença de todos, e eu, Ruth Duarte Menezes, Chefe179

de Gabinete do Campus de Curitiba II, secretária Ad Hoc desta sessão, lavrei a180
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presente ata, que será assinada por mim e pelo Magnífico Reitor, em lista de181

presença anexa, para que surtam os efeitos legais. Curitiba, aos vinte de dezembro182

de 2018.183


