1

ATA DA 4ª SESSÃO (3ª ORDINÁRIA) DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO – COU,

2

DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR. Aos 04 (quatro) dias do

3

mês de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove), às 09h30min (nove horas e trinta

4

minutos), reuniram-se os membros do Conselho Universitário - COU no

5

José Berton do Campus de Apucarana, sito à Avenida Minas Gerais, 5021, Centro,

6

Apucarana-PR, conforme lista de presença, anexa, para deliberar sobre a pauta

7

prevista na Convocação nº 004/2019. A Secretaria dos Conselhos recebeu as

8

justificativas de ausência dos seguintes membros: Marcelo Marchine Ferreira, Elói

9

Vieira Magalhães, Solange Maranho Gomes, Fátima Aparecida de Souza Francioli,

10

Gilmar Aparecido Asalin, Emerico Arnaldo de Quadros, Maria Antonia Ramos Costa,

11

Fabiane Freira França, Jamil Bark e o Vice-presidente Sydnei Roberto Kempa. I.

12

Expediente: 1. Aprovação da ata da 3ª Sessão (2ª Ordinária) do COU de 2019; 2.

13

Comunicações; II - Ordem do dia: 3. Discussão e deliberação quanto a proposta de

14

Programação Orçamentária da Unespar para o exercício de 2020; 4. Discussão e

15

deliberação quanto a proposta de Plano Anual de Atividades da Unespar para o

16

exercício de 2020; 5. Homologação da Resolução Nº 011/2019 que aprova em “ad

17

referendum” do COU, o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado

18

Profissional em Gestão Organizacional – PPGGO do Campus de Campo Mourão,

19

processo nº15.898.172-6; 6. Homologação da Resolução Nº 012/2019 que aprova

20

em “ad referendum” do COU, o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu -

21

Mestrado Interdisciplinar em Empreendedorismo e Inovação em Pequenas e Médias

22

Organizações – PPG MEIPEMO do Campus de Paranaguá, processo nº

23

15.865.655-8; 7. Discussão e deliberação quanto a proposta de Calendário para as

24

Sessões Ordinárias dos Conselhos Superiores da Unespar do ano de 2020. EM

25

REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro Elson Alves de Lima pediu que a Ata

26

fosse discutida ao final da sessão. EM REGIME DE VOTAÇÃO: a pauta com a

27

alteração foi aprovada por unanimidade. 2. Comunicações: o conselheiro Fábio

28

Alexandre Borges apresentou alguns dados obtidos pelo Grupo de Trabalho (GT)

29

de Acesso Permanência e Evasão da UNESPAR em uma pesquisa realizada nos

30

anos de 2017 e 2018 com os acadêmicos a fim de verificar os principais motivos de

31

evasão dos cursos. Explicou também que a Assessoria de Comunicação da
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32

Universidade publicará uma matéria específica com todos os dados obtidos por este

33

GT, nos quais considera ser de grande importância para se refletir sobre a estrutura

34

dos Cursos. Relatou ainda a experiência do Colegiado do Curso de Matemática do

35

Campus de Campo Mourão, do qual faz parte, que seguindo as orientações da

36

Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) no Programa de Reestruturação

37

dos Cursos, bem como do GT de Acesso Permanência e Evasão, realizaram

38

algumas alterações na organização do Curso proporcionando, neste ano (2019), uma

39

redução do índice de evasão dos ingressantes do 1º ano. Por fim, ressaltou que é

40

necessário promover essa discussão nas Divisões de Graduação e Colegiados de

41

Curso dos Campi a fim de que sejam pensadas ou revistas ações de combate à

42

evasão. O conselheiro João Marcos Borges Avelar relatou os problemas

43

enfrentados na conclusão da construção de um novo bloco para o Campus de

44

Campo Mourão financiado pelo Ministério da Educação (MEC) e o Fundo Nacional de

45

Desenvolvimento da Educação (FNDE) por meio de um Convênio firmado com a

46

Universidade. Continuando sua fala, explicou que 70% (setenta por cento) da obra foi

47

construída, porém o repasse financeiro por parte do MEC para a finalização da obra

48

não foi realizado. Assim, afirmou que, juntamente com a Chefe de Gabinete, Prof.

49

Edinéia Navarro, e o Deputado Rubens Bueno, participou de uma reunião em Brasília,

50

nos dias 19 (dezenove) e 20 (vinte) de novembro, com o Presidente do FNDE e um

51

Assessor do MEC a fim de comprovar que a Universidade não cometeu nenhuma

52

irregularidade no Convênio. O conselheiro explicou, ainda, que a obra será

53

paralisada no mês de dezembro, caso o MEC não repasse o dinheiro, porém, após a

54

reunião, o órgão se comprometeu a regularizar a questão. Por fim, destacou que

55

nesse tempo em que esteve em Brasília, conseguiu outra emenda parlamentar do

56

Deputado Enio Verri no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), para a pintura do

57

prédio do Campus de Campo Mourão no ano que vem (2020). O conselheiro

58

Valderlei Garcias Sanches relatou alguns problemas enfrentados pelo Campus de

59

União da Vitória referentes à licitações e paralisação de obras por falta de recursos

60

financeiros. Destacou, também, que o Campus conseguiu uma emenda parlamentar

61

no valor R$1.000.000,00 (um milhão de reais) do Deputado Tadeu Veneri para

62

construção de um prédio no terreno doado pela Prefeitura de União da Vitória. Por
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63

fim, considerando o término de seu mandato enquanto Diretor do Campus de União

64

da Vitória, agradeceu ao Reitor, à equipe da Reitoria e também às Pró-reitorias pelo

65

apoio e orientação fornecidos a ele neste período. A conselheira Maria Simone

66

Jacomini Novak repudiou o tratamento dado pela Assembleia Legislativa do Estado

67

do Paraná (ALEP) aos funcionários públicos, principalmente professores, que se

68

manifestaram, ontem (03/12) em Curitiba-PR, defendendo seus direitos, afirmando

69

que essa atitude não deve ser naturalizada na sociedade. Também externou seu

70

contentamento com a repercussão positiva, tanto no âmbito da Comunidade

71

Acadêmica quanto da Comunidade Externa, da Política de Cotas da Universidade.

72

Diante o exposto, agradeceu a Comissão que elaborou a proposta, que foi presidida

73

pela Coordenação do Centro de Educação e Direitos Humanos (CEDH) da

74

UNESPAR. Continuando sua fala, afirmou que os resultados positivos da Política de

75

Cotas podem ser observados no Vestibular de 2019 da Universidade, pois do total de

76

inscritos, 2289 (dois mil duzentos e oitenta e nove) candidatos optaram pelo sistema

77

de cotas de alunos oriundos de escolas públicas, 12,23% (doze vírgula vinte e três

78

por cento) de candidatos optaram pelas cotas destinadas a pretos e pardos e 28

79

(vinte e oito) candidatos optaram pelas cotas de pessoas com deficiência. Segundo a

80

conselheira, esses dados reforçam o compromisso da UNESPAR com a classe

81

trabalhadora. Por fim, destacou que no ano de 2020, a Gestão da Universidade

82

discutirá mais profundamente sobre o Sistema de Ingresso, propondo mudanças

83

significativas no Concurso Vestibular, considerando a queda relevante do número de

84

inscritos nos anos anteriores e neste ano (2019). O conselheiro Angelo Ricardo

85

Marcotti comunicou que o Campus de Campo Mourão, por meio de um Edital de

86

desfazimento de bens do Tribunal Regional do Trabalho, conseguiu computadores,

87

equipamentos de informática e móveis para escritório. Comunicou, também, a

88

publicação da Resolução 006/2019 REITORIA/UNESPAR que regulamenta o uso do

89

e-mail institucional da Universidade. Continuando sua fala, o conselheiro afirmou que

90

neste ano teve início os trabalhos da Comissão de Gestão e Educação Ambiental

91

(CEPEGEA) coordenada pela professora Lutécia Hiera da Cruz, que conta com

92

representantes em todos os Campi da UNESPAR. O conselheiro destacou ainda que

93

a Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN) está apoiando com 4 (quatro) bolsistas
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94

um projeto do Curso de Ciências da Computação do Campus de Apucarana, que visa

95

o desenvolvimento de uma ferramenta digital para auxiliar a gestão da Universidade.

96

Assim, destacou que o projeto pode ser ampliado para outras funcionalidades da

97

universidade. Evidenciou, também, que no mês de novembro, dois Engenheiros Civis

98

iniciaram os trabalhos na UNESPAR, por meio de um Edital de Residência Técnica

99

promovido pela Superintendência Geral de Ciência Tecnologia e Ensino Superior

100

(SETI). Por fim, ressaltou que hoje (04/12), conforme o cronograma aprovado por

101

este Conselho, inicia-se o período de avaliação institucional de 10 (dez) cursos de

102

graduação da Universidade. O conselheiro Rogério Ribeiro comunicou que no ano

103

de 2018 a UNESPAR conseguiu quitar todas as dívidas oriundas dos exercícios

104

anteriores, possibilitando que neste ano (2019) as Pró-reitorias conseguissem utilizar,

105

de forma mais efetiva os recursos financeiros na execução de suas ações. Diante do

106

exposto, afirmou que a Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) e a

107

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) realizaram uma compra de livros

108

no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Destacou, também, que a

109

Pró-reitoria de Administração e Finanças (PRAF) proporá algumas mudanças nos

110

trâmites internos dos processos licitatórios a fim de agilizar o trabalho e concluí-lo

111

dentro do prazo estabelecido por lei. Continuando sua fala, o conselheiro explicou

112

que neste ano a Universidade conseguiu R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos

113

mil

114

R$ 15.000.000,00 (quinze milhões e meio de reais). O conselheiro explicou que deste

115

valor, 83% (oitenta e três por cento) foi descentralizado para os Campi da UNESPAR,

116

e que ainda possuem R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para utilizar

117

em 2019. O conselheiro destacou, inclusive, que os almoxarifados dos Campi estão

118

bem abastecidos e que para o ano de 2020, a Universidade terá, além do orçamento

119

do tesouro do Estado, R$1.000.000,00 (um milhão e meio de reais) de superávit. Por

120

fim, agradeceu toda a equipe da PRAF pelo compromisso e eficiência na organização

121

do trabalho a fim de que todas essas ações pudessem ser executadas. O conselheiro

122

Elson Alves de Lima externou uma mensagem de louvor aos grevistas, que na noite

123

de ontem, se manifestaram na ALEP, a fim de salvaguardar seus direitos, pois

124

acredita que somente desta forma os servidores públicos podem resistir aos ataques

reais)

de

suplementação

orçamentária,

totalizando

o
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de

125

oriundos dos Governos Estadual e Federal. O conselheiro, Tenente Coronel Gerson

126

Gross afirmou que a Polícia Militar do Estado do Paraná está à serviço da população

127

e da manutenção das instituições públicas. Também comemorou o reconhecimento

128

no Conselho Estadual de Educação (CEE), dos Cursos Superiores da Escola de

129

Segurança Pública da Academia Militar do Guatupê (APMG), que é vinculada

130

academicamente à UNESPAR. Assim, ressaltou que no mês de abril do ano que vem

131

ocorrerá a Formatura de cerca de 400 (quatrocentos) profissionais destes cursos. Por

132

fim, evidenciou que esta parceria com a Universidade vem proporcionado grande

133

aprendizado profissional à APMG. A conselheira Sônia Tramujas Vasconcelos

134

destacou alguns avanços e conquistas do Campus de Curitiba II, na área de Artes

135

Visuais, entre eles a construção do Laboratório de Imagem, refletindo, assim, na

136

qualidade do trabalho desenvolvido. Também demonstrou preocupação com a

137

aposentadoria gradativa dos professores da área de Artes aliado à não abertura de

138

Concurso Público por parte do Estado para recompor o quadro dos efetivos. Por fim,

139

sobre a manifestação de ontem, destacou que os professores estão buscando um

140

ensino superior de qualidade, porém a ALEP, tem um olhar de confronto e não de

141

diálogo o que, considera ser preocupante. A conselheira Lutécia Hiera da Cruz,

142

enquanto Presidente da CEPEGEA, pediu apoio aos Diretores de Campus a fim de

143

que agendem um horário nas Semanas Pedagógicas dos Cursos do ano de 2020

144

para palestras voltadas para o debate das ações de sustentabilidade, considerando

145

uma parceria estabelecida com o Governo do Estado para o cumprimento dos 17

146

(dezessete) “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável” (ODS) da Organização das

147

Nações Unidas (ONU). Assim, afirmou que a equipe da CEPEGEA também está

148

organizando um referencial teórico com orientações sobre a temática que será

149

disponibilizado aos docentes da Universidade após as referidas palestras, nas quais

150

serão ministradas pelos professores Sebastião Cavalcanti e Adilson Anaclato do

151

Campus de Paranaguá. Diante o exposto, ressaltou que este trabalho visa

152

estabelecer um conjunto com ações, de curto médio e longo prazo, que os Campi

153

podem desenvolver em conjunto voltadas para a questão da sustentabilidade.

154

Continuando sua fala, a conselheira afirmou que para o ano de 2020 está prevista a

155

liberação R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) para construção de um novo
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156

Campus da UNESPAR para União da Vitória. Por fim, repudiou a postura dos

157

docentes da Universidade que não estão engajados neste momento de luta e

158

reinvindicação de direitos. A conselheira Sandra Salete Camargo Silva agradeceu à

159

equipe da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), bem como aos

160

Pró-reitores que a antecederam no cargo, pelo empenho no desenvolvimento dos

161

trabalhos. Afirmou, também, que para o ano de 2020 a PROGESP, juntamente com a

162

PROPLAN, está elaborando antecipadamente o planejamento das demandas a

163

serem cumpridas com base nas ações e metas do Plano de Desenvolvimento

164

Institucional (PDI) da UNESPAR. Diante disso, ressaltou que no primeiro semestre de

165

2020 será implementado o curso de capacitação dos Agentes Universitários que já

166

existe desde o ano 2016. Continuando sua fala, destacou também a elaboração

167

Programa de Saúde do Trabalhador bem como a criação de um Banco de Dados dos

168

Servidores da Universidade e uma Central Informatizada para o controle de

169

contratação dos Docentes Temporários (CRES - Contratação em Regime Especial).

170

Sobre este último tópico, a conselheira destacou que está em andamento o Edital nº

171

020/2019 para contratação de Docentes, agradecendo assim, o trabalho

172

desenvolvido pela Comissão Permanente de Processo Seletivo Simplificado (CPPS),

173

coordenada pela professora Rosemari Magdalena Brack. A conselheira Sandra

174

Salete Camargo Silva afirmou, ainda, que considera ser de grande importância a

175

participação da Comunidade Externa nas Audiências Públicas da UNESPAR pois,

176

desta forma, é possível verificar a relevância social da Universidade naquela

177

comunidade. Assim, evidenciou que na última Audiência realizada no Campus de

178

União da Vitória, a Comunidade Externa apontou a necessidade de um Curso de

179

Graduação voltado para área agrícola e, para tanto, foi formada uma Comissão para

180

elaborar a proposta desse Curso. Por fim, repudiou o tratamento dado pela ALEP aos

181

professores na noite de ontem, que estavam lutando pelos seus direitos. O

182

Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, parabenizou os Campi de Paranaguá,

183

União da Vitória e Apucarana, pela participação expressiva da Comunidade Externa

184

nas Audiências Públicas da Universidade. II. Ordem do dia: 3. Discussão e

185

deliberação quanto a proposta de Programação Orçamentária da Unespar para

186

o exercício de 2020 – o conselheiro Angelo Ricardo Marcotti apresentou a
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187

proposta. EM REGIME DE DICUSSÃO: o conselheiro Rogério Ribeiro afirmou que a

188

suplementação orçamentária para o ano de 2020 ainda é incerta, por isso não foi

189

inserida nessa Programação. Também afirmou que a Reitoria da UNESPAR não

190

recebeu pacificamente os cortes no orçamento, visto que, está elaborando uma

191

estratégia para solicitar a suplementação ao Governo do Estado. Após debates foram

192

propostas as seguintes alterações: reduzir no elemento 39 (Serviço de terceiro de

193

pessoa jurídica), do Campus de Curitiba I/EMBAP, o valor de R$134.447,00 (cento e

194

trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais) e acrescentar no elemento

195

36 (Aluguel); reduzir, no Campus de Paranavaí, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) do

196

elemento 3943 (Energia) e do elemento 3701 (Limpeza) acrescento os R$80.000,00

197

(oitenta mil reais) no elemento 3977 (Vigilância). EM REGIME DE VOTAÇÃO: a

198

proposta com as alterações foi aprovada por unanimidade. 4. Discussão e

199

deliberação quanto a proposta de Plano Anual de Atividades da Unespar para o

200

exercício de 2020 - o conselheiro Angelo Ricardo Marcotti apresentou a proposta e

201

pediu desculpas ao Campus de Curitiba I, pois no momento de envio por e-mail da

202

planilha do PAA para preenchimento dos Campi, o referido Campus acabou não

203

recebendo. Assim, explicou que, percebendo o erro, encaminhou a planilha ao

204

Campus de Curitiba I, porém devido ao prazo menor de preenchimento o Centro de

205

Artes não conseguiu enviar suas propostas de ações em tempo para ser anexada na

206

versão final da proposta. EM REGIME DE DICUSSÃO:

207

Tramujas Vasconcelos e Katiucya Perigo fizeram apontamentos e reflexões sobre

208

pontos do Plano Anual de Atividade (PAA), referentes às ações apresentadas para o

209

ano de 2020 por alguns Campi conforme as metas do PDI, a fim de melhorar a

210

coesão e coerência da proposta. A conselheira Maria Simone Jacomini Novak

211

parabenizou a PROPLAN pela organização PAA. Após um amplo debate o

212

Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, propôs como encaminhamento que a

213

proposta com as recomendações apresentadas pelas conselheiras retorne aos

214

Campi a fim de que possam revisar suas propostas de ações, ficando estabelecido,

215

também, que o Centro de Artes do Campus de Curitiba I/EMBAP encaminhe seu

216

plano de atividades à PROPLAN até o mês de fevereiro. Assim, a proposta final do

217

PAA deve retornar para análise do Conselho em 2020. EM REGIME DE VOTAÇÃO:

as conselheiras Sônia
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218

o encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 5. Homologação da Resolução

219

Nº 011/2019 que aprova em “ad referendum” do COU, o Programa de

220

Pós-graduação

221

Organizacional

222

nº15.898.172-6) – o Diretor de Pós-graduação, Carlos Alexandre Molena

223

Fernandes apresentou a proposta. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o Conselho fez

224

um amplo debate quanto à estrutura da proposta considerando que esta apresentou

225

algumas incoerências, recebendo assim, Pareceres divergentes. EM REGIME DE

226

VOTAÇÃO: a proposta foi homologada por maioria com 12 (doze) abstenções. 6.

227

Homologação da Resolução Nº 012/2019 que aprova em “ad referendum” do

228

COU, o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado Interdisciplinar

229

em Empreendedorismo e Inovação em Pequenas e Médias Organizações – PPG

230

MEIPEMO do Campus de Paranaguá (Processo nº 15.865.655-8) - o Diretor de

231

Pós-graduação, Carlos Alexandre Molena Fernandes apresentou a proposta. EM

232

REGIME DE DISCUSSÃO: sem manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: a

233

proposta foi homologada por maioria com 2 (duas) abstenções. 7. Discussão e

234

deliberação quanto a proposta de Calendário para as Sessões Ordinárias dos

235

Conselhos Superiores da Unespar do ano de 2020 – a Chefe de Gabinete, Prof.

236

Edinéia Fátima Navarro Chilante, apresentou a proposta afirmando que devem ser

237

aprovadas somente as datas para as sessões ordinárias do COU. EM REGIME DE

238

DISCUSSÃO: Após debates o Conselho definiu as seguintes datas: 1ª Sessão dia

239

28/04 (vinte e oito de abril), 2ª Sessão dia 05/08 (cinco de agosto) e a 3ª Sessão dia

240

12/11 (doze de novembro). EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovada por unanimidade.

241

1. Aprovação da ata da 3ª Sessão (2ª Ordinária) do COU de 2019 – item

242

encaminhado para a primeira sessão de 2020. Nada mais havendo a ser tratado, o

243

Presidente do Conselho Universitário da Unespar encerrou a sessão às 14h e 43min

244

(quatorze horas e quarenta e três minutos) e eu, ANA CRISTINA ZANNA

245

CATHCART, secretária dos Conselhos Superiores da Unespar, lavrei a presente ata

246

que segue assinada por mim, pelo Presidente e demais conselheiros, em lista de

247

presença anexa.

Stricto
–

Sensu

PPGGO

do

-

Mestrado

Campus

de

Profissional
Campo

em

Mourão
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