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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO – COU, DA 1 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR. Aos 23 (vinte e três) dias 2 

do mês de junho de 2020 às 09h (nove horas), reuniram-se os membros do Conselho 3 

Universitário –COU pela plataforma digital Skype Business, conforme regulamentado 4 

pela Resolução Nº 002/2020 REITORIA – UNESPAR, para as atividades 5 

administrativas realizadas durante o período de isolamento social para o 6 

enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus, a fim de deliberar sobre a pauta 7 

prevista na Convocação nº 001/2020. A Secretaria dos Conselhos recebeu a 8 

justificativa de ausência da conselheira Sônia Tramujas Vasconcellos. I. Expediente: 9 

1. Aprovação das atas da 3ª Sessão (2ª Ordinária) e da 4ª Sessão (3ª Ordinária) do 10 

COU de 2019; 2. Comunicações; II - Ordem do dia: 3. Discussão e deliberação quanto 11 

a proposta de Regulamento da Consulta Acadêmica à Comunidade Acadêmica, para 12 

escolha do Reitor e Vice-reitor, conforme disposto no inciso XXV do artigo 4º do 13 

Regimento Geral da Unespar, processo nº 16.633.646-5; 4. Discussão e deliberação 14 

quanto a proposta de criação do Curso de Bacharelado em Gestão e Resposta a 15 

Emergências, da Escola de Segurança Pública da Academia Policial Militar do 16 

Guatupê, processo nº 16.470.878-0; 5. Discussão e deliberação quanto a proposta de 17 

criação do Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da 18 

Escola de Segurança Pública da Academia Policial Militar do Guatupê, processo nº 19 

16.470.098-4; 6. Homologação da Resolução Nº 006/2020, que aprova em “ad 20 

referendum” do COU, o Regulamento do Comitê de Ética em Pesquisa com Animais 21 

da UNESPAR, processo nº 16.388.957-9; 7. Discussão e Deliberação sobre 22 

desligamento de estudante, processo nº 16.426.980-9; 8. Discussão e Deliberação 23 

sobre a proposta de alteração dos incisos I e IV do Art. 68 do Regimento Geral da 24 

Unespar, que dispõem sobre as condições e os prazos de trancamento de matrícula, 25 

processo nº 16.625.842-1; 9. Discussão e deliberação sobre a possibilidade de 26 

prorrogação de mandato dos Conselheiros dos Conselhos Superiores e Intermediários 27 

da Universidade, que vencem nesse período de isolamento e distanciamento social, 28 

processo nº 16.646.983-0; 10. Discussão e deliberação sobre a proposta de 29 
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implantação do Curso de Pós-graduação Stricto Sensu, Mestrado Acadêmico em 30 

Conhecimento em Ensino e Docência (PPGCED) do Campus de União da Vitória, 31 

processo nº 16.440.412-9; 11. Discussão quanto ao papel da Universidade no período 32 

de isolamento e distanciamento social, causado pelo novo coronavírus. EM REGIME 33 

DE DISCUSSÃO A PAUTA: a conselheira Maria Antônia Ramos Costa solicitou a 34 

retirada de pauta do item 10, para que a proposta seja reavaliada mais profundamente 35 

pelo Colegiado proponente. EM REGIME DE VOTAÇÃO: a pauta com a alteração foi 36 

aprovada por unanimidade. 1. Aprovação das atas da 3ª Sessão (2ª Ordinária) e da 37 

4ª Sessão (3ª Ordinária) do COU de 2019. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o 38 

conselheiro Elson Alves de Lima apresentou correções nas linhas: 180, 237 e 260 39 

da Ata da 3ª sessão (2ª Ordinária) referentes à coesão e coerência do texto. EM 40 

REGIME DE VOTAÇÃO: as Atas foram aprovadas por unanimidade. 2. Comunicações: 41 

O Coronel Ronaldo de Abreu registrou as presenças de seu suplente o Tenente 42 

Coronel Gerson Gross e do Capitão Marcos Peres, Chefe do Centro de Pesquisa 43 

da Academia Militar do Guatupê (APMG) nesta sessão do Conselho. Informou 44 

também que no dia 17 de abril foi realizada a primeira Colação de Grau de aspirantes 45 

concluintes dos Cursos Superiores de Bacharelado da Escola de Segurança Pública 46 

da APMG, aos quais foram reconhecidos recentemente pelo Conselho Estadual de 47 

Educação (CEE). Diante o exposto agradeceu ao Reitor, Prof. Antonio Carlos Aleixo, 48 

por ter delegado o poder de outorga de grau a ele enquanto Comandando da APMG, 49 

considerando as restrições para realização da Cerimônia impostas pela pandemia do 50 

novo Coronavírus (COVID-19). Destacou ainda que nesta sessão do Conselho será 51 

discutida a criação de dois Cursos de Bacharelado da APMG, sendo: Gestão e 52 

Resposta a Emergências e Ciências Policiais e Segurança Pública, pedindo assim, a 53 

compreensão e apoio de todos os conselheiros para aprovação dos referidos cursos. 54 

O conselheiro Rogério Ribeiro comunicou que as contas de 2018 da UNESPAR 55 

foram aprovadas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), porém 56 

com uma série de ressalvas, além de uma multa imputada à Universidade pelo atraso 57 

na inserção das informações contábeis e financeiras dos Campi da UNESPAR no 58 
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Sistema SEI-CED (Sistema Estadual de Informações- Captação Eletrônica de Dados) 59 

do TCE/PR. O conselheiro explicou que esta foi a primeira vez em que a UNESPAR 60 

recebeu essa multa, porém, esclareceu que grande parte das recomendações 61 

apresentadas pela equipe de fiscalização do TCE foram sanadas na Universidade 62 

ainda no ano de 2018, e que o atrasos no repasse dessas informações estão 63 

relacionados à falta de Servidores e a dificuldade de adaptação destes às novas 64 

normas implementadas pelo órgãos de controle. Também evidenciou que desde o ano 65 

de 2016, a Pró-reitoria de Administração e Finanças (PRAF) vem orientando os Campi 66 

quanto à necessidade de utilização do Sistema SEI-CED. Continuando sua fala, o 67 

conselheiro afirmou que o TCE solicitou a revisão dos pagamentos de encargos 68 

indevidos da UNESPAR, ou seja, as contas pagas em atraso, a fim de apurar as 69 

responsabilidades. Diante o exposto, explicou que foi aberto um processo de 70 

Sindicância, em 2019, que concluiu que não houve irresponsabilidade por parte dos 71 

Servidores da Universidade, e sim, falhas do novo Sistema Integrado de Finanças 72 

Públicas do Estado do Paraná (SIAF), que dificultaram a operacionalização deste, 73 

aliado ao fato de que os Servidores não receberam treinamento técnico da secretaria 74 

da Fazenda (SEFA) para tanto. Evidenciou também, que já na última sessão do COU 75 

de 2019, havia alertado para a insuficiência de recursos financeiros na Universidade 76 

para este ano (2020). Sobre essa questão, explicou que foi solicitado à SEFA a 77 

suplementação no orçamento, porém, a UNESPAR ainda não obteve uma resposta 78 

oficial. O conselheiro Rogério Ribeiro destacou que a suplementação é demandada 79 

por todas as Instituições Estaduais de Ensino Superior (IEES) do Estado do Paraná, 80 

e que o diálogo com a Superintendência Geral de Ciência Tecnologia e Ensino 81 

Superior (SETI) vem sendo mantido para buscar alternativas quanto a questão. Por 82 

fim, afirmou que está à disposição para esclarecer as dúvidas dos conselheiros quanto 83 

às questões apresentadas. O conselheiro Ângelo Ricardo Marcotti comunicou que 84 

a Comissão Permanente de Gestão e Educação Ambiental (CEPEGEA) da UNESPAR 85 

tem realizado diversos eventos on-line, no Canal oficial da Universidade no Youtube, 86 

para a divulgação de pesquisas e ideias da área. Assim, reforçou a importância da 87 
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participação da Comunidade Acadêmica da Universidade nestes eventos. Ressaltou 88 

também, que além da Plataforma Microsoft, já utilizada pela UNESPAR, foi realizado 89 

um cadastro da instituição junto à empresa Google para utilização dos aplicativos da 90 

Plataforma G suite por parte dos docentes e discentes, visando a garantia da 91 

realização das atividades remotas. Por fim, evidenciou que a Universidade está 92 

formalizando um pedido junto à Receita Federal para doação de equipamentos 93 

tecnológicos, a fim de que sejam destinados aos estudantes que não possuem 94 

condições de acompanhar as atividades remotas. O conselheiro Elói Vieira 95 

Magalhães comunicou que a UNESPAR está com inscrições abertas para os 96 

Programas de Bolsas de Extensão (PIBEX) e Bolsas de Inclusão Social (PIBIS). Sobre 97 

essa última, o conselheiro destacou que serão destinadas em torno de 100 (cem) 98 

bolsas com Financiamento da Fundação Araucária, visto que este foi o primeiro ano 99 

que a UNESPAR conseguiu pleitear a Bolsa PIBIS. Assim, explicou que visando o 100 

fortalecimento da Política de Cotas da Instituição, no processo de escolha dessas 101 

bolsas serão priorizadas as propostas de estudantes Pretos e Pardos, bem como os 102 

que possuem deficiência e aqueles oriundos de Escolas Públicas. Continuando sua 103 

fala o conselheiro evidenciou que a Pró-reitora de Extensão e Cultura (PROEC) 104 

organiza a cada quinze dias o “Sarau Virtual Juntos em Casa”, com apresentações de 105 

docentes, Agentes Universitários, discentes, egressos e Servidores aposentados da 106 

UNESPAR. Segundo o conselheiro, as inscrições são de fluxo contínuo, visto que o 107 

Sarau ocorrerá até o final deste ano (2020). Já em relação ao combate ao novo 108 

Coronavírus (COVID-19) explicou que a Universidade vem desenvolvendo ações e 109 

projetos de extensão em várias frentes, atuando principalmente com bolsistas da área 110 

da saúde nos Campi de Paranavaí, Campo Mourão e Paranaguá. O conselheiro 111 

Renan Bandeirantes de Araújo demonstrou sua preocupação com o atual panorama 112 

do Brasil, visto que o país vem passando por uma crise política e econômica aliada à 113 

situação de emergência da saúde pública, devido a pandemia do novo Coronavírus 114 

(COVID-19). Diante disso, o conselheiro afirmou a necessidade de se discutir um 115 

projeto de desenvolvimento nacional a fim de que o país busque melhores 116 
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perspectivas para o futuro, por meio de uma democracia substantiva que proporcione 117 

a correta distribuição de renda mitigando, assim, as desigualdades sociais. Neste 118 

cenário, segundo o conselheiro, a Universidade pública ganha um papel de destaque 119 

enquanto uma ferramenta para o desenvolvimento da tecnologia, do conhecimento e 120 

da inclusão social, principalmente a UNESPAR, visto que grande parte de seus 121 

discentes são trabalhadores. Continuando sua fala o conselheiro ressaltou a 122 

importância da implantação dos Cursos Tecnólogos no município de Loanda, 123 

considerando que estes foram uma demanda da sociedade, porém, acredita ser 124 

necessário firmar as responsabilidades da UNESPAR e do Governo do Estado para a 125 

efetivação dos cursos principalmente no que diz respeito às questões administrativas, 126 

financeiras e de recursos humanos. A conselheira Sandra Salete de Camargo Silva 127 

reafirmou a importância do conhecimento e da ciência na atual conjuntura do país 128 

demonstrando sua solidariedade com as vítimas do Coronavírus. Neste contexto, 129 

destacou que a Universidade Pública tem um papel social essencial de mediação para 130 

o enfrentamento da pandemia. No que se refere à UNESPAR, afirmou que a 131 

Universidade agiu rapidamente e com cautela dentro das medidas de isolamento e 132 

distanciamento social, pois considera que a manutenção das atividades 133 

administrativas e acadêmicas de forma remota foi uma decisão correta. Assim, 134 

parabenizou o trabalho desenvolvido pelo Centro de Educação em Direitos Humanos 135 

(CEDH) da UNESPAR bem como as Seções de Assuntos Estudantis dos Campi e os 136 

Comitês de apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade social, por promover 137 

ações sociais importantes neste período. Continuando sua fala a conselheira 138 

evidenciou que a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento (PROGESP) 139 

manteve suas atividades de forma remota, realizando inclusive, reuniões permanentes 140 

com os setores de Recursos Humanos (RH) dos Campi e também com a Secretaria 141 

de Estado da Administração Pública (SEAP), a fim de compreender as medidas 142 

administrativas e financeiras adotadas tanto pelo Governo Federal e Estadual neste 143 

período de pandemia, as quais limitaram algumas ações da Universidade. Porém, 144 

segundo a conselheira, mesmo com essas limitações a UNESPAR manteve a 145 
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contratação de docentes temporários, com a possibilidade de abertura de um novo 146 

teste seletivo para o 2º semestre deste ano. A conselheira Sandra Salete de 147 

Camargo Silva destacou, ainda, que no Campus de União da Vitória as ações da 148 

equipe gestora local continuam, principalmente aquelas voltadas para o 149 

enfrentamento do novo Coronavirus, tanto no âmbito da Comunidade Interna como 150 

Externa da Universidade. Por fim, afirmou que as obras de melhoria da infraestrutura 151 

e ampliação do Campus, já iniciadas anteriormente, também continuam seguindo as 152 

medidas sanitárias da Secretaria de Saúde (SESA) e sendo acompanhadas por uma 153 

Comissão local. A conselheira Maria Antônia Ramos Costa comunicou que ela, 154 

juntamente com o professor Willian Augusto de Melo, representam a UNESPAR em 155 

um Comitê Estadual de especialistas que também conta com a participação de todas 156 

IEES do Paraná tendo como objetivo analisar a situação do novo Coronavírus no 157 

Estado e, com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e 158 

do Ministério da Saúde, articular as ações de combate à pandemia. Para tanto, a 159 

conselheira explicou que a SETI orientou que as IEES constituam uma Comissão 160 

Interna a fim de avaliar as situações específicas de cada instituição, fornecendo 161 

subsídios para que a Superintendência organize melhor as ações e protocolos de 162 

retorno às atividades presenciais, no período pós-pandemia. Diante disso, explicou 163 

que a UNESPAR, por meio da Portaria nº 489/2020 designou a “Comissão de 164 

avaliação e planejamento de ações de combate à disseminação do novo Coronavírus 165 

no âmbito da Universidade” cujos integrantes subdividiram-se nas seguintes 166 

subcomissões: “Infraestrutura e mobilidade”, “Assuntos acadêmicos e estudantis”, 167 

“Gestão de pessoas e relações de trabalho”, “Epidemiologia” e “Infraestrutura, 168 

assuntos acadêmicos e estudantis da área de Artes” para abranger todos os setores 169 

da Universidade na elaboração das ações futuras. Continuando sua fala a conselheira, 170 

destacou que amanhã, dia 24 de junho, às 16h (dezesseis horas) ocorrerá a Cerimônia 171 

Virtual de implantação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UNESPAR, a qual 172 

contará com a participação de representantes da Fundação Araucária e da SETI. 173 

Diante o exposto, convidou os membros do Conselho a participarem da Cerimônia 174 
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bem como conhecerem os objetivos e ações do NIT que tem como sede o Campus 175 

de Paranaguá. A conselheira evidenciou, ainda, que atualmente a UNESPAR possui 176 

25 (vinte e cinco) projetos de pesquisa voltados para a discussão e análise do novo 177 

Coronavírus (COVID-19) demonstrando, assim, a preocupação da Universidade com 178 

a questão. Afirmou, também, que os Programas de Iniciação Científica continuam 179 

sendo desenvolvidos na UNESPAR conforme cronograma estabelecido pelas 180 

Agências de Fomento e seguindo as medidas sanitárias impostas pela SESA. Por fim, 181 

afirmou que o Comitê de ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) vem 182 

realizando suas reuniões mensais normalmente e que todas as informações para o 183 

processo de submissão de Projetos estão na página oficial do Comitê no site da 184 

UNESPAR. A conselheira Salete Paulina Machado Sirino relatou que a falta de 185 

recursos financeiros da Universidade, aliada às fortes chuvas na região de Curitiba no 186 

ano de 2019, ocasionaram problemas na infraestrutura das instalações do Campus 187 

de Curitiba II/FAP, levando, inclusive, à interdição de alguns prédios. Diante o exposto, 188 

explicou que foi necessário realizar o empréstimo de salas de aula de prédios 189 

próximos bem como do Departamento de Logística, para Contratações Públicas 190 

(DECON) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Explicou, ainda, que houve o 191 

empréstimo parcial das instalações do Centro de Treinamento do Magistério do 192 

Estado do Paraná (CETEPAR) e que a Direção do Campus na época, manifestou 193 

interesse em firmar um termo de cessão definitivo destas instalações para alocação 194 

do Curso de Cinema e Audiovisual. Continuando sua fala a conselheira destacou, que 195 

no mês de agosto deste ano (2020) iniciou as tratativas com a SETI, Secretaria da 196 

Educação (SEED), a SEAP e a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (ALEP) 197 

em parceria com a Reitoria da UNESPAR para a utilização definitiva das instalações 198 

do CETEPAR, culminando com a cessão dos Blocos 1 e 2 além de um barracão, com 199 

cerca de 800m (oitocentos metros), uma casa do CETEPAR, e o prédio onde 200 

funcionava o “Paraná Educação”. Esta ação segundo a conselheira, foi concluída no 201 

final de 2019 com a promulgação de uma Lei Estadual cedendo tais instalações ao 202 

Campus de Curitiba II/FAP. A conselheira Salete Paulina Machado Sirino afirmou 203 
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que nos meses de setembro e outubro de 2019 também iniciou uma tratativa com a 204 

SETI, contanto com o apoio da Reitoria da UNESPAR e da PRAF, para que fosse 205 

firmado um Termo de Cooperação a fim de reformar as instalações do Campus que 206 

estavam interditadas. Assim, explicou que obteve êxito com o pedido, visto que as 207 

obras de reforma iniciam no mês de julho deste ano com prazo de 120 (cento e vinte) 208 

dias para conclusão. A conselheira destacou que ainda no ano passado o Campus de 209 

Curitiba II conseguiu apoio da SETI, por meio de outro Termo de Cooperação, para 210 

instalação de elevador e atualização do projeto de combate à incêndios no prédio 211 

anexo ao Teatro Laboratório (TELAB). Afirmou também que está em andamento a 212 

construção de estúdios de imagem e som bem como a realização de adequações aos 213 

Laboratórios destinados aos Programas de Mestrado do Campus. Por fim, agradeceu 214 

à Reitoria, à Diretora de Projetos e Convênios Gisele Maria Ratiguieri, bem como à 215 

equipe de licitação do Campus e à PRAF pelo esforço empreendido para 216 

concretização de todas estas ações citadas. A conselheira Maria Simone Jacomini 217 

Novak externou sua solidariedade com as famílias das vítimas do Coronavírus no 218 

Brasil. Também ressaltou que sente orgulho em fazer parte de uma Universidade que 219 

se preocupa com a vida e saúde tanto da Comunidade Acadêmica como da 220 

Comunidade Externa. Ressaltou algumas ações desenvolvidas pela UNESPAR desde 221 

a homologação da Resolução Nº 001/2020 – REITORIA/UNESPAR que suspendeu 222 

as aulas presenciais, mas também, reforçou a autonomia dos Colegiados dos Cursos 223 

na organização das atividades remotas. Continuando sua fala a conselheira 224 

parabenizou os esforços empreendidos pela Comunidade Acadêmica da 225 

Universidade para manutenção das ações da instituição junto aos discentes. Destacou 226 

ainda que o Curso de Bacharelado em Educação Física do Campus de Paranavaí 227 

conseguiu seu reconhecimento junto ao Conselho Estadual de Educação (CEE) bem 228 

como recursos para a construção de uma Quadra coberta. Evidenciou também que 229 

os Campi de Campo Mourão, Paranaguá e Apucarana iniciaram as discussões para 230 

implantação de cursos novos bem como a reestruturação dos atuais. Por fim, afirmou 231 

que a intenção em propor os Cursos Tecnólogos no município de Loanda-PR é 232 
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expandir a Universidade na Comunidade Externa levando o Ensino Superior Público 233 

de qualidade aos trabalhadores daquela região. A conselheira Andrea Lúcia Serio 234 

Bertoldi apresentou alguns dados de uma pesquisa feita pelo CEDEH em parceria 235 

com a Diretoria de Assuntos Estudantis, a fim de mapear as condições de 236 

acessibilidade educacional dos estudantes para realização das atividades remotas. 237 

Segundo a conselheira, foram obtidas 1.679 (um mil seiscentas e setenta e nove) 238 

respostas, as quais revelaram que: 4,2% (quatro vírgula dois por cento) dos 239 

estudantes não possuem acesso à internet; 55,4% (cinquenta vírgula quatro por cento) 240 

possuem acesso mas não com qualidade e 3% (três por cento) não possuem aparelho 241 

tecnológico. A conselheira destacou também que foram ouvidos, via telefone, 462 242 

(quatrocentos e sessenta e dois) estudantes que não estão realizando as atividades 243 

remotas a fim de compreender os motivos da não participação, os quais é possível 244 

destacar: falta de acesso, dificuldades emocionais e pedagógicas, problemas 245 

pessoais e a não concordância com a aulas na modalidade online. Continuando sua 246 

fala a conselheira evidenciou a Universidade apresentou respostas a fim de resolver 247 

algumas dessas dificuldades dos estudantes, sendo: parcerias com outros órgãos 248 

para aquisição de equipamentos eletrônicos, campanhas visando o apoio psicológico 249 

(Programa CEDEH acolhe), lives sobre saúde emocional bem como a estruturação 250 

dos Núcleos de Educação de Educação Especial Inclusiva em todos os Campi além 251 

de Comitês de Apoio Pedagógico local. Neste sentido, a conselheira explicou que 252 

visando diminuir a evasão dos discentes, foi criado o Programa “Direitos Humanos em 253 

rede” que vem realizando uma série de lives sobre as questões sociais que ganharam 254 

destaque neste momento de pandemia. Assim, agradeceu a Assessora de 255 

Comunicação da UNESPAR, Aline Oliveira, pelo suporte técnico para realização e 256 

divulgação das lives, convidando também os conselheiros a participarem. Ressaltou 257 

ainda que o Campus de Curitiba II vem realizando o Programa “Corona vai nossa arte 258 

fica” o qual se expandiu na comunidade externa levando, inclusive ao Convite para 259 

que a UNESPAR participasse de um Seminário do Colégio Estadual do Paraná a fim 260 

de discutir sobre as Artes neste contexto de pandemia com os alunos do Ensino Médio. 261 
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A conselheira Andrea Lúcia Serio Bertoldi explicou que, sobre Política de Cotas da 262 

UNESPAR, está em fase de formação da Comissão de Acompanhamento a qual deve 263 

apresentar seu primeiro relatório em 2021. Ressaltou, também, que por meio dessa 264 

política a Universidade ingressou em um Edital do Conselho Estadual de Promoção 265 

da Igualdade Racial (CONSEPIL), para obter recursos financeiros a fim de mapear a 266 

situação dos cotistas raciais nos sete Campi da UNESPAR. O conselheiro Elson 267 

Alves de Lima externou sua solidariedade às famílias das vítimas do novo 268 

Coronavírus no Brasil evidenciando a necessidade, por parte do Governo, de medidas 269 

mais eficazes visando o combate à pandemia. Destacou, também, que o falso dilema 270 

entre economia e saúde, imposto neste período, tem prejudicado os trabalhadores do 271 

país. Diante o exposto, o conselheiro acredita que o responsável por esta crise 272 

sanitária que o país vem enfrentando não é o Coronavírus e sim o a própria 273 

organização social imposta pelo sistema capitalista. Aliado a estas questões, destacou 274 

que vem ganhando força neste cenário, discursos de negação da Ciência, e 275 

desvalorização do setor público, principalmente das Universidades Públicas enquanto 276 

vetores de desenvolvimento da nação. Por fim, ressaltou a necessidade da 277 

manutenção das medidas de isolamento e distanciamento social visando o combate 278 

ao novo Coronavírus bem como o cuidado à população mais pobre e a busca por 279 

melhores condições de vida. O conselheiro Edmar Bonfim de Oliveira externou sua 280 

preocupação com a falta de recursos financeiros e humanos na Universidade. 281 

Especificamente sobre o Campus de Paranavaí, ressaltou que a área administrativa 282 

conta com apenas seis servidores efetivos e dois contratados, sendo insuficiente para 283 

atender a todas as demandas. Por fim, ressaltou a importância de se pensar em 284 

possibilidades para realização das Cerimônias de Colação de Grau considerando que 285 

muitos formandos necessitam das documentações comprobatórias de finalização dos 286 

Cursos. A conselheira Marília Gonçalves Dal Bello comunicou que a Seção Sindical 287 

dos Docentes da UNESPAR (SINDUNESPAR) vem se reorganizando 288 

administrativamente e retomando os trabalhos neste período de pandemia 289 

promovendo eventos on-line para discutir as questões políticas e econômicas do atual 290 
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contexto brasileiro. Também demonstrou preocupação com o avanço das pressões 291 

para utilização das plataformas digitais no Ensino Público que acarretam a 292 

precarização do trabalho docente e que abrem espaço para o desmantelamento do 293 

ensino presencial, transformando a educação em mera mercadoria. Continuando sua 294 

fala a conselheira destacou que outra preocupação do SINDUNESPAR é com a 295 

situação dos professores temporários nas IEES, considerando a pressão do Governo 296 

para que estes assumam cada vez mais as funções dos docentes efetivo. Também 297 

reforçou a importância da filiação sindical para que o Sindicato continue na luta por 298 

melhores condições de trabalho dos docentes. Por fim, ressaltou que o 299 

SINDUNESPAR via Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 300 

Superior (ANDES) ganhou a Ação Judicial Nº 1014 referente ao ressarcimento de 301 

cobranças indevidas nos salários de docentes entre os anos de 2005 a 2010. O 302 

conselheiro Daniel Fernando Matheus Gomes parabenizou o trabalho desenvolvido 303 

pela Reitoria e pelas Pró-reitorias na condução da UNESPAR nesta condição de 304 

pandemia que o Brasil vem enfrentando. Também compartilhou da preocupação dos 305 

conselheiros Edmar Bonfim de Oliveira e Rogério Ribeiro quanto à falta de recursos 306 

financeiros e humanos na Universidade. Continuando sua fala, o conselheiro 307 

comunicou sobre a interdição de 14 (quatorze) salas de aula no Campus de 308 

Apucarana devido a problemas de infraestrutura. Assim, ressaltou que o Parecer de 309 

um Engenheiro Civil aponta que do total de salas apenas 4 (quatro) podem ser 310 

reformadas e as demais (10) precisam ser demolidas. Neste sentido, demonstrou 311 

preocupação com a situação, visto que a demolição de 10 (dez) salas de aula 312 

prejudicaria o Campus, considerando a falta de recursos financeiros da Universidade. 313 

Por fim, agradeceu ao Reitor, à Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN) e à Pró-314 

reitoria de Administração e Finanças (PRAF) pela ajuda no processo de regularização 315 

das questões citadas. O Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo parabenizou a 316 

equipe da Reitoria bem como os Diretores e Diretoras de Campus e de Centro de Área 317 

pelo trabalho desenvolvido na condução da Universidade neste período de pandemia. 318 

Também registrou seu contentamento com a relação estabelecida entre a UNESPAR 319 
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e a Escola de Segurança Pública da Academia Militar do Guatupê (APMG) a qual vem 320 

proporcionando resultados positivos para ambas as partes. Por fim, ressaltou que a 321 

decisão da Universidade em continuar as atividades de forma remota foi correta tanto 322 

para manutenção da contratação dos docentes temporários bem como para manter o 323 

contato com os discentes. II. Ordem do dia: 3. Discussão e deliberação quanto a 324 

proposta de Regulamento da Consulta Acadêmica à Comunidade Acadêmica, 325 

para escolha do Reitor e Vice-reitor, conforme disposto no inciso XXV do artigo 326 

4º do Regimento Geral da Unespar, (Processo nº 16.633.646-5) – o conselheiro 327 

Daniel Fernando Matheus Gomes relatou o Parecer da Câmara Administrativa que 328 

é favorável à aprovação do Regulamento, mas, com a condição de que a Consulta 329 

Acadêmica seja realizada de forma presencial. EM REGIME DE DISCUSSÃO O 330 

PARECER: O Conselho fez um amplo debate quanto as condições para realização da 331 

Consulta Acadêmica. EM REGIME DE VOTAÇÃO: o Parecer foi aprovado por 332 

unanimidade. EM REGIME DE DISCUSSÃO O REGULAMENTO: sem manifestação. 333 

EM REGIME DE VOTAÇÃO: o Regulamento foi aprovado por maioria com 2 (duas) 334 

abstenções. EM REGIME DE DISCUSSÃO A FORMAÇÃO DA COMISSÃO 335 

ELEITORAL: Após debates foram indicados os integrantes da Comissão Eleitoral 336 

Central (CEC) sendo: Presidente: Prof. Antônio Rodrigues Varela Neto, Vice-337 

presidente: Prof. Geraldo Henrique Torres Lima, Titular 1: Prof. Ocimar Estralioto e 338 

Titular 2: Agente Universitária Sandra da Silva. Para as duas vagas de suplentes 339 

remanescentes o Conselho indicou os professores: Wagner Tadeu Sorace Miranda, 340 

Sebastião Cavalcanti Neto, Elias Brandão e Antenógenes Leonel Pedroso para que o 341 

Presidente da Comissão, Prof. Antônio Rodrigues Varela Neto, termine de compor a 342 

equipe. Também foi acordado que, caso haja desistência dos integrantes titulares 343 

indicados pelo COU, os substitutos deverão ser escolhidos dentre os nomes acima 344 

citados. EM REGIME DE VOTAÇÃO: o encaminhamento para composição da CEC 345 

foi aprovado por maioria com 1 (uma) abstenção. 4. Discussão e deliberação quanto 346 

a proposta de criação do Curso de Bacharelado em Gestão e Resposta a 347 

Emergências, da Escola de Segurança Pública da Academia Policial Militar do 348 
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Guatupê, (Processo nº 16.470.878-0) – a conselheira Lutécia Hierada Cruz relatou 349 

o Parecer da Câmara que é favorável à aprovação da proposta, com as seguintes 350 

correções: alterar na folha 543 do protocolado no item “Identificação do Curso”, regime 351 

de oferta para seriado anual  com  disciplinas  semestrais  e  anuais; adequar na 352 

folha 545 do protocolado no item “Organização Didático-Pedagógica”, subitem 353 

“Concepção, finalidades e objetivos” a carga-horária total para 3.773 (três mil 354 

setecentas e setenta e três) horas/aula e 3.144 (três mil cento e quarenta e quatro) 355 

horas/relógio; corrigir a escrita das disciplinas listadas na tabela “Desdobramentos das 356 

áreas/matérias em disciplinas” (f.551) bem como no Ementário das disciplinas e na 357 

descrição de atividades, pois apresentam divergências; alterar na Tabela do Corpo 358 

Docente (f. 626), a titulação dos docentes e o resumo da quantidade de professores 359 

por titulação considerando que há algumas divergências. O Parecer também pede 360 

esclarecimento quanto às seguintes questões: As disciplinas complementares, sendo 361 

parte essencial do PPC, podem ser apresentadas sem ementa e sem bibliografia? e, 362 

quanto à natureza da disciplina de Estágio Obrigatório que é colocada em 363 

determinado momento como de natureza obrigatória e em outro como atividade 364 

complementar que não interfere na nota final do curso. EM REGIME DE DISCUSSÃO 365 

O PARECER: sem manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: o Parecer com as 366 

alterações foi aprovado por unanimidade. EM REGIME DE DISCUSSÃO O PROJETO: 367 

A conselheira Maria Simone Jacomini Novak e o Coronel Ronaldo de Abreu 368 

esclareceram os pontos apresentados no Parecer da Câmara e destacaram algumas 369 

especificidades da formação do Bombeiro Militar proposta neste Curso para um 370 

melhor entendimento dos conselheiros. EM REGIME DE VOTAÇÃO: o Projeto foi 371 

aprovado por unanimidade. 5. Discussão e deliberação quanto a proposta de 372 

criação do Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da 373 

Escola de Segurança Pública da Academia Policial Militar do Guatupê, 374 

(Processo nº 16.470.098-4) - a conselheira Lutécia Hierada Cruz relatou o Parecer 375 

da Câmara que é favorável à aprovação da proposta, desde que apresentados 376 

esclarecimentos quanto às seguintes questões: considerando as especificidades da 377 
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área de conhecimento do curso de bacharelado, é possível o funcionamento de um 378 

curso de graduação sem Professores Efetivos?; Como serão realizadas as atividades 379 

complementares por meio dos itens “c” Estágio Supervisionado e “d” tópicos especiais? 380 

EM REGIME DE DISCUSSÃO O PARECER: sem manifestação. EM REGIME DE 381 

VOTAÇÃO: o Parecer com as alterações foi aprovado por unanimidade. EM REGIME 382 

DE DISCUSSÃO O PROJETO: A conselheira Maria Simone Jacomini Novak e o 383 

Coronel Ronaldo de Abreu esclareceram os pontos apresentados no Parecer da 384 

Câmara e destacaram algumas especificidades da formação do Policial Militar 385 

proposta neste Curso para um melhor entendimento dos conselheiros. O conselheiro 386 

Sérgio Roberto Adriano Prati sugeriu criar a disciplina de “Educação Física e 387 

esportes” com carga-horária maior a fim de diminuir o número de disciplinas cursadas 388 

na área de atividades físicas. EM REGIME DE VOTAÇÃO: o Projeto foi aprovado por 389 

maioria com 1 (uma) abstenção. 6. Homologação da Resolução Nº 006/2020, que 390 

aprova em “ad referendum” do COU, o Regulamento do Comitê de Ética em 391 

Pesquisa com Animais da UNESPAR (Processo nº 16.388.957-9) – o conselheiro 392 

Fábio Alexandre Borges relatou o Parecer da Câmara que é favorável à 393 

homologação do Regulamento com as seguintes alterações: incluir como 394 

considerando a Lei Federal nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, que estabelece os 395 

procedimentos para o uso científico de animais e dá outras providências; inclui o 396 

parágrafo 2º no Art. 4º com a seguinte redação: “§ 2º Os casos de atividades de 397 

pesquisa, extensão ou ensino com animais realizadas em outros países deverão ser 398 

previamente analisados pela CEUA-UNESPAR, a qual deverá se basear no parecer 399 

da comissão de ética ou órgão equivalente no país de origem que aprovou o projeto, 400 

com vistas a verificar a compatibilidade da legislação estrangeira referente ao uso de 401 

animais em ensino e pesquisa científica com a legislação brasileira em vigor”; dar nova 402 

redação ao parágrafo 2º do Art. 5º: “§ 2º Antes de iniciar qualquer atividade 403 

envolvendo o uso de animais, o pesquisador/professor deverá encaminhar a sua 404 

proposta à Comissão, com a ciência de seu superior hierárquico, e só poderá iniciar a 405 

pesquisa ou atividade educacional envolvendo animais após a aprovação da 406 
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Comissão, apresentada em parecer”; dar nova redação ao incisos I e III do Art. 6º: “I - 407 

um médico veterinário e seu respectivo suplente, II - .................III - Três membros 408 

docentes ou agentes universitários que desenvolvam pesquisa, ensino ou extensão 409 

com animais, sendo pelo menos um deles biólogo de formação”. incluir o parágrafo 7º 410 

no Art. 6º com a seguinte redação: “§ 7º Caso não haja a manifestação de indicação 411 

de representantes de sociedades protetoras de animais, legalmente constituídas e 412 

estabelecidas no País, a CEUA-Unespar, por meio de seu presidente, deverá 413 

comprovar a apresentação de convite formal a, no mínimo, três entidades e 414 

encaminhar ao CONCEA”; dar nova redação ao inciso I do Art. 8º: “I - avaliar os 415 

protocolos de pesquisa, ensino e extensão envolvendo essencialmente os animais de 416 

espécies filo Chordata e subfilo Vertebrata a serem realizados na UNESPAR ou em 417 

instituições conveniadas, para determinar sua compatibilidade com a legislação 418 

aplicável”; incluir o inciso XII no Art. 10º com a seguinte redação: “XII - Encaminhar 419 

anualmente ao CONCEA relatório das atividades desenvolvidas até o dia 31/03 do 420 

ano seguinte ao desenvolvimento das atividades”; dar nova redação ao inciso I do Art. 421 

11: “I - exercer as competências previstas no Art. 10º, nos impedimentos ou 422 

afastamentos do presidente”; alterar a redação do caput do Art. 13: “Art.13. Para o 423 

desempenho das funções previstas nos artigos 10, 11 e 12, serão alocadas aos 424 

membros da comissão:”; dar nova redação ao parágrafo 1º do Art. 24: “§1º A reunião 425 

da CEUA-UNESPAR somente poderá iniciar em primeira convocação com a presença 426 

de, no mínimo, três de seus membros”. EM REGIME DE DISCUSSÃO: a conselheira 427 

Maria Antônia Ramos Costa agradeceu ao empenho da Câmara de Pesquisa e Pós-428 

graduação do COU pela análise cuidadosa do Regulamento. EM REGIME DE 429 

VOTAÇÃO: o Parecer com as alterações foi aprovado por unanimidade. 7. Discussão 430 

e Deliberação sobre desligamento de estudante (Processo nº 16.426.980-9) – as 431 

conselheiras Solange Maranho Gomes e Lutécia Hierada Cruz apresentaram 432 

brevemente a documentação contida no protocolado. A Chefe de Gabinete, Prof. 433 

Edinéia Fátima Navarro Chilante fez a leitura do Parecer Jurídico. EM REGIME DE 434 

DISCUSSÃO: O conselho fez um amplo debate sobre a questão. O conselheiro 435 
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Edmar Bonfim de Oliveira se absteve do voto por ser parte integrante do processo. 436 

EM REGIME DE VOTAÇÃO: o desligamento do estudante foi aprovado por maioria 437 

com 1 (uma) abstenção. Neste momento o Prof. Antonio Carlos Aleixo passou a 438 

Presidência da sessão para o Prof. Sydnei Roberto Kempa, considerando a 439 

necessidade de sua participação em uma reunião com os Reitores das Universidades 440 

Estaduais. Porém, devido à problemas na conectividade com a Plataforma Digital 441 

Skype Business, o decano do Conselho, o Agente Universitário Valderlei Garcias 442 

Sanches presidiu a sessão até que o Prof. Sydnei Roberto Kempa conseguisse 443 

retornar. 8. Discussão e Deliberação sobre a proposta de alteração dos incisos I 444 

e IV do Art. 68 do Regimento Geral da Unespar, que dispõem sobre as condições 445 

e os prazos de trancamento de matrícula (Processo nº 16.625.842-1) – a Solange 446 

Maranho Gomes relatou o Parecer Favorável da Câmara de Ensino e o conselheiro 447 

Ângelo Ricardo Marcotti apresentou o Parecer da Câmara Administrativa que é 448 

favorável ao mérito da proposta, porém apresenta um outro formato para a alteração 449 

no Regimento da Universidade. EM REGIME DE DISCUSSÃO: a conselheira Maria 450 

Simone Jacomini Novak ressaltou a importância desta proposta que tem como 451 

objetivo tentar mitigar a evasão estudantil na UNESPAR neste período de suspensão 452 

das atividades presenciais. O Conselho fez um amplo debate sobre a questão. 453 

Retomando a Presidência da sessão o Prof. Sydnei Roberto Kempa propôs que o 454 

Conselho aprove o mérito da proposta com encaminhamento à Procuradoria Jurídica 455 

da UNESPAR, a fim de que esta, indique a melhor forma/instrumento de alteração do 456 

Regimento. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. 9. Discussão e 457 

deliberação sobre a possibilidade de prorrogação de mandato dos Conselheiros 458 

dos Conselhos Superiores e Intermediários da Universidade, que vencem nesse 459 

período de isolamento e distanciamento social (Processo nº 16.646.983-0) – a 460 

Chefe de Gabinete, Prof. Edinéia Fátima Navarro Chilante apresentou a proposta. 461 

EM REGIME DE DISCUSSÃO: O Conselho fez um amplo debate sobre a proposição 462 

e, considerando as opiniões divergentes, o Presidente, Prof. Sydnei Roberto 463 

Kempa, propôs que primeiramente fosse votado a aprovação ou não da prorrogação 464 
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de mandatos. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovada por maioria com 3 (três) 465 

abstenções. EM REGIME DE DISCUSSÃO O PERÍODO DA PRORROGAÇÃO: com 466 

base nas opiniões do Conselho o conselheiro Fábio Alexandre Borges propôs o 467 

prazo máximo de 12 (doze) meses para prorrogação dos mandatos e, com a condição 468 

de que se dentro deste período ocorrer o retorno das atividades presenciais fica 469 

estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização do processo eleitoral 470 

visando à ocupação destes cargos. Complementando a proposta, o Presidente, Prof. 471 

Sydnei Roberto Kempa sugeriu que os prazos estabelecidos fossem revistos no 472 

decorrer deste ano (2020) pelo Conselho. EM REGIME DE VOTAÇÃO: as propostas 473 

foram aprovadas por maioria com 3 (três) abstenções. 10. Discussão e deliberação 474 

sobre a proposta de implantação do Curso de Pós-graduação Stricto Sensu, 475 

Mestrado Acadêmico em Conhecimento em Ensino e Docência (PPGCED) do 476 

Campus de União da Vitória (Processo nº 16.440.412-9) – item retirado de pauta. 477 

11. Discussão quanto ao papel da Universidade no período de isolamento e 478 

distanciamento social, causado pelo novo coronavírus - o Presidente, Prof. 479 

Sydnei Roberto Kempa afirmou que esta discussão tem como objetivo ouvir a 480 

Comunidade Acadêmica sobre o papel da UNESPAR neste período de pandemia, 481 

considerando todas as ações sociais que a Universidade vem desenvolvendo. Em 482 

seguida, abriu uma rodada de debates para discussão da temática. De forma, geral 483 

os conselheiros relataram as dificuldades enfrentadas pelos discentes e docentes na 484 

realização das atividades remotas demonstrando preocupação com a expansão do 485 

Ensino à distância na Universidade. A Chefe de Gabinete, Prof. Edinéia Fátima 486 

Navarro Chilante evidenciou que o atual momento de pandemia proporcionou uma 487 

reflexão sobre o papel crucial da Ciência, do Estado e da Universidade Pública na 488 

sociedade como um todo. O Presidente, Prof. Sydnei Roberto Kempa destacou que 489 

essa discussão é importante e precisa ser retomada em outras sessões do Conselho, 490 

visto que período de isolamento e distanciamento social, causado pelo novo 491 

coronavírus a UNESPAR conseguiu ampliar e efetivar suas ações sociais já 492 

desenvolvidas anteriormente. Por fim, foram eleitos, para recomposição da Câmara 493 
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de Ensino os conselheiros: Renan Bandeirantes de Araújo, Solange Maranho Gomes 494 

e Mariliza Simonete Portela. Já para a Câmara de Extensão o Conselho elegeu a 495 

conselheira Kelly Viana. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente, Prof. 496 

Sydnei Roberto Kempa, encerrou a sessão online às 19h e 41 min (dezenove horas 497 

e quarenta e um minutos), e eu, ANA CRISTINA ZANNA CATHCART, Secretária dos 498 

Conselhos Superiores da Unespar, lavrei a presente ata que segue assinada 499 

eletronicamente por mim, pelo Presidente e demais conselheiros em lista de presença 500 

anexa.  501 



 

Universidade Estadual do Paraná 
UNESPAR 

 

UNESPAR/REITORIA - Avenida Rio Grande do Norte, 1525 | Paranavaí-Paraná | Telefone: (44) 3482-3200 

 

LISTA DE PRESENÇA                                                                                                      

CONSELHO UNIVERSITÁRIO – COU  

1ª Sessão Ordinária – 23/06/2020 – Plataforma Digital Skype Business 

 

Carimbo de 

data/hora 

Endereço de e-mail Nome completo Membro 

23/06/2020 

09:00:00 

mmarchine@unespar.edu.br Marcelo Marchine 

Ferreira 

Representante dos Docentes 

do Campus de Campo Mourão 

23/06/2020 

09:00:00 

moacir.dallapalma@unespar.edu.br Moacir Dalla Palma Diretor do Campus Paranaguá 

23/06/2020 

09:00:00 

marcos.specalski@unespar.edu.br Marcos Rogério 

Senger Specalsi 

Representante dos Agentes 

Universitários do Campus de 

Campo Mourão 

23/06/2020 

09:00:00 

joao.avelar@umespar.edu.br João Marcos Borges 

Avelar 

Diretor do Campus de Campo 

Mourão 

23/06/2020 

09:00:00 

enriquenuesch@gmail.com Enrique Vetterli 

Nuesch 

Representante dos Docentes 

do Campus de Apucarana 

23/06/2020 

09:00:00 

dulce.barros@unespar.edu.br Dulce Elena Coelho 

Barros 

Representante dos Docentes 

do Campus de Paranaguá 

23/06/2020 

09:00:00 

srap@bol.com.br Sérgio Roberto 

Adriano Prati 

Representante dos Docentes 

do Campus de Paranavaí 

23/06/2020 

09:00:00 

andreegg@gmail.com André Acastro Egg Representante dos Docentes 

do Campus de Curitiba II 

23/06/2020 

09:00:00 

madalbello@hotmail.com Marília Gonçalves Dal 

Bello 

Representante dos Docentes 

do Campus de Paranavaí 

23/06/2020 

09:00:00 

elson.lima@unespar.edu.br Elson Alves de Lima Representante dos Docentes 

do Campus de Apucarana 

23/06/2020 

09:00:00 

lutecia.cruz@unespar.edu.br Lutécia Hiera da Cruz Representante dos Docentes 

do Campus de União da 

Vitória 

23/06/2020 

09:00:00 

valderlei.sanches@unespar.edu.br Valderlei Garcias 

Sanches  

Diretor do Campus de União 

da Vitória 

23/06/2020 

09:00:00 

maria.costa@unespar.edu.br Maria Antonia Ramos 

Costa 

Pró-reitora de Pesquisa e Pós-

graduação (PRPPG) 

23/06/2020 

09:00:00 

edmar.bonfim@unespar.edu.br Edmar Bonfim de 

Oliveira 

Diretor do Campus de 

Paranavaí 

23/06/2020 

09:00:00 

marco.koentopp@unespar.edu.br Marco Aurélio 

Koentopp 

Diretor do Campus Curitiba I 

23/06/2020 

09:00:00 

solange.maranho@unespar.edu.br Solange Maranho 

Gomes  

Representante dos Docentes 

do Campus de Curitiba II 

23/06/2020 

09:00:00 

jjbark@terra.com.br Jamil Mamedio Bark Representante dos Docentes 

do Campus de Curitiba I 

23/06/2020 

09:00:00 

fas.francioli@hotmail.com Fatima Aparecida de 

Souza Francioli 

Representante dos Docentes 

do Campus de Paranavaí 
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23/06/2020 

09:00:00 

mariliza.portela@unespar.edu.br Mariliza Simonete 

Portela 

Representante dos Docentes 

do Campus de Paranaguá 

23/06/2020 

09:00:00 

joaohenrique.lorin@unespar.edu.br João Henrique Lorin Representante dos Docentes 

do Campus de Campo Mourão 

23/06/2020 

09:00:00 

andrea.serio@unespar.edu.br Andréa Lúcia Sério 

Bertoldi 

Representante dos Docentes 

do Campus de Curitiba II 

(Suplente) 

23/06/2020 

09:00:00 

geraldo.silva@unespar.edu.br José Geraldo da Silva  Representante dos Agentes 

Universitários do Campus de 

Paranavaí 

23/06/2020 

09:00:00 

divania.rodrigues@unespar.edu.br Divania Luiza 

Rodrigues 

Representante dos Docentes 

do Campus de Campo Mourão 

23/06/2020 

09:00:00 

walter.guimaraes@unespar.edu.br Walter Guimarães da 

Silva  

Representante dos Agentes 

Universitários do Campus de 

Paranaguá 

23/06/2020 

09:00:00 

sandra.silva@unespar.edu.br Sandra da Silva Representante dos Agentes 

Universitários do Campus de 

Curitiba I 

23/06/2020 

09:00:00 

renan.araujo@unespar.edu.br Renan Bandeirante 

de Araújo 

Representante dos Docentes 

do Campus de Paranavaí 

23/06/2020 

09:00:00 

abreu.ronaldo@pm.pr.gov.br Ronaldo de Abreu Representante da Academia 

Militar do Guatupê (APMG) 

23/06/2020 

09:00:00 

katiucya@yahoo.com.br Katiucya Perigo Representante dos Docentes 

do Campus de Curitiba I 

23/06/2020 

09:00:00 

fabioborges.mga@hotmail.com Fábio Alexandre 

Borges 

Representante dos Docentes 

do Campus de Campo Mourão 

23/06/2020 

09:00:00 

claudemir.silveira@unespar.edu.br Claudemir Odani da 

Silveira 

Representante dos Agentes 

Universitários do Campus de 

União da Vitória 

23/06/2020 

09:00:00 

ana.zanna@unespar.edu.br Ana Cristina Zanna 

Cathcart 

Secretária dos Conselhos 

Superiores 

23/06/2020 

09:00:00 

carlos.aleixo@unspar.edu.br Antonio Carlos Aleixo Presidente 

23/06/2020 

09:00:00 

sydnei.kempa@unespar.edu.br Sydnei Roberto 

Kempa 

Vice-presidente 

23/06/2020 

09:00:00 

maria.novak@unespar.edu.br Maria Simone 

Jacomini Novak 

Pró-reitora de Ensino de 

Graduação (PROGRAD) 

23/06/2020 

09:00:00 

eloi.magalhaes@unespar.edu.br Elói Vieira Magalhães Pró-reitor de Extensão e 

Cultura (PROEC) 

23/06/2020 

09:00:00 

rogerio.ribeiro@unespar.edu.br Rogério Ribeiro Pró-reitor de Administração e 

Finanças (PRAF) 

23/06/2020 

09:00:00 

angelo.marcotti@unespar.edu.br Ângelo Ricardo 

Marcotti 

Pró-reitor de Planejamento 

(PROPLAN) 

23/06/2020 

09:00:00 

sandra.salete@unespar.edu.br Sandra Salete de 

Camargo Silva 

Pró-reitora de Gestão de 

Pessoas e Desenvolvimento 

(PROGESP) 
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23/06/2020 

09:00:00 

daniel.gomes@unespar.edu.br Daniel Fernando 

Matheus Gomes 

Diretor do Campus de 

Apucarana 

23/06/2020 

09:00:00 

salete.sirino@unespar.edu.br Salete Paulina 

Machado Sirino 

Diretora do Campus Curitiba II 

23/06/2020 

09:00:00 

jefferson.gohl@unespar.edu.br Jefferson Willian Gohl Representante dos Docentes 

do Campus de União da 

Vitória 

23/06/2020 

09:00:00 

kelly.viana@unespar.edu.br Kely Cristina 

Benjamim Viana 

Representante dos Docentes 

do Campus de União da 

Vitória 

AUSENTE antonio.silva@unespar.edu.br Antonio Pereira da 

Silva 

Representante dos Docentes 

do Campus de Apucarana 

AUSENTE nicodemos.oliveira@unespar.edu.br Nicodemos Garcia de 

Oliveira 

Representante dos Agentes 

Universitários do Campus de 

Apucarana. 

AUSENTE lucilene.francisco@unespar.edu.br Lucilene de Oliveira 

Francisco 

Representante dos Agentes 

Universitários do Campus de 

Apucarana (Suplente). 

AUSENTE herminiamarinho@seti.pr.gov.br Herminia Regina 

Bugeste Marinho 

Representante do Governo do 

Estado do Paraná. 

AUSENTE sandracferreira@seti.pr.gov.br Sandra Cristina 

Ferreira 

Representante do Governo do 

Estado do Paraná (Suplente). 

AUSENTE heitorfurt@gmail.com Heitor Osteti Furtado Representante dos Discentes 

do Campus de Paranavaí 

AUSENTE simone.veiga@unespar.edu.br Simone Gouveia da 

Veiga 

Representante dos Discentes 

do Campus de Paranaguá 

AUSENTE amilton.junior@unespar.edu.br Amilton Martins Junior Representante dos Discentes 

do Campus de Paranaguá 

(Suplente). 

AUSENTE nataliamgcieger@gmail.com Natália Matias Gomes 

Angussu Leger 

Representante dos Discentes 

do Campus de Campo Mourão 

AUSENTE julio.oliveira.25@estudante.unespar.

edu.br 

Julio Rodrigues de 

Oliveira 

Representante dos Discentes 

do Campus de Campo Mourão 

(Suplente). 

AUSENTE camylla.doi@unespar.edu.br Camylla Mitiko Doi Representante dos Discentes 

do Campus de Apucarana. 

AUSENTE rosemari.brack@unespar.edu.br Rosemari Magdalena 

Brack 

Representante dos Docentes 

do Campus de Curitiba II 

AUSENTE aluisio.andriolli@unespar.edu.br Aluísio Ameida 

Andriolli 

Representante dos Docentes 

do Campus de Curitiba II 

(Suplente). 

AUSENTE georgia.cunha@unespar.edu.br Geórgia da Cunha 

Ben 

Representante dos Docentes 

do Campus de Paranaguá.  

AUSENTE dulce.dias@unespar.edu.br Dulce Maria Nunhez 

Diaz 

Representante dos Docentes 

do Campus de Paranaguá 

(Suplente). 
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AUSENTE emerico.quadros@unespar.edu.br Emerico Arnaldo de 

Quadros 

Representante dos Docentes 

do Campus de Paranaguá. 

AUSENTE jose.rocha@unespar.edu.br José Roberto 

Caetano da Rocha 

Representante dos Docentes 

do Campus de Paranaguá 

(Suplente). 

AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 

sonia.tramujas@unespar.edu.br Sônia Tramujas 

Vasconcelos 

Representante dos Docentes 

do Campus de Curitiba II 

 

• As assinaturas foram colhidas por meio da ferramenta Google Forms, em 

formulário específico disponível em:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE8Bwn-

2wuM6FZ2Twm2wI4tTiwSW35HemZsN5A7Q7u9_jAXQ/viewform?usp=sf_link 

 

Resumo das Respostas: 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE8Bwn-2wuM6FZ2Twm2wI4tTiwSW35HemZsN5A7Q7u9_jAXQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE8Bwn-2wuM6FZ2Twm2wI4tTiwSW35HemZsN5A7Q7u9_jAXQ/viewform?usp=sf_link
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