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Ata da 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CAD, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
PARANÁ - UNESPAR. Aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro do ano de 2018,
às 09h30 (nove horas e trinta), reuniram-se os membros do Conselho de

Planejamento, Administração e Finanças - CAD, na Sala de reuniões do campus de

Campo Mourão, conforme lista de presença anexa, para deliberar sobre a pauta,

prevista na convocação nº 002/2018 - CAD, com a seguinte programação: I -
Expediente: 1. Aprovação na ata da 3ª Sessão do CAD de 2018; EM REGIME DE

DISCUSSÃO: não houve manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por

maioria com 2 abstenções. O Presidente informou aos conselheiros que Gisele
Maria Ratiguieri, da Diretoria de Projetos e Convênios e Adriana Belotti, da

Comissão de Avaliação de Redações participariam da sessão como convidadas

para apresentação de informações relevantes. A pedido do Presidente a pauta foi

invertida com o início das discussões pelo item 4, devido a urgência da participação

de Adriana Belotti em outras atividades. As justificativas foram apresentadas dos

seguintes conselheiros: Pierangela Nota Simões: curso de pós-graduação, Marcelo

Bourscheid: curso de Doutorado, Cleverson Molinari Mello: Luto e Carmen Silvia

Rodrigues Rocchi de Barros Pinto: Atestado. 2. Comunicações: Rogério Ribeiro
informou que o TCE está focado na prestação de contas de inventário, e para isto

está sendo instalado um novo sistema de patrimônio para que seja atendido o prazo

estabelecido pela SEAP. Marco Aurélio Koentopp informou que a desocupação do

prédio Francisco Torres da EMBAP está marcada para novembro. O conselheiro

informou também que apesar do Centro de Convenções atender as exigências de

acessibilidade por parte do MP ainda serão necessárias algumas adaptações. João
Marcos Borges Avelar informou sobre as melhorias empenhadas no campus de

Campo Mourão, como a construção do novo prédio, a instalação de grades, a

compra de veículo e a implantação do sistema de protocolo digital. Edmar Bonfim
de Oliveira informou que o NUMAP e a Patrulha Marília da Penha estão

oficialmente integrados com a entrega de um veículo por parte do governo. Informou,

por fim, que o campus de Paranavaí participou, a convite da Prefeitura do Município

e do Ministério Público, do Simpósio APA Arara, área de proteção da qual o campus

faz parte. II - Ordem do dia: 4. Apresentação do relatório da Comissão de Avaliação
das Redações referente aos primeiros quatro vestibulares da Unespar; Adriana
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Belotti explicou que o processo de avaliação dos vestibulares têm passado por

mudanças com intuito de agilizar e melhorar os trabalhos dos(as) avaliadores(as).

Para isto foram criadas as comissões gerais e as comissões de avaliação de

redação. A partir da centralização dos trabalhos foram tomadas medidas preventivas

a fim de padronizar o processo de avaliação como: definir um valor fixo a ser pago

aos integrantes das bancas, definir um cronograma com horário e local das

avaliações, implantar um sistema de registro das notas e a aplicação de um teste de

avaliação para evitar o excesso de discrepância das notas. Enfim, apesar das

mudanças repentinas, os resultados têm sido satisfatórios e a adaptação foi muito

aceita pelos campi. 3. Apresentação do relatório do desenvolvimento da Diretoria de

Projetos e Convênios da Reitoria; Gisele Maria Ratiguieri Informou que o primeiro

trabalho da DPC foi quantificar os convênios que tramitam no âmbito da UNESPAR.

Após, todas as propostas foram ajustadas e centralizando na Reitoria com a

migração de CNPJ. Contudo, identificou 60 pendências que ao serem resolvidas

desabilitaram as restrições. Após a análise destas pendências, a DPC classificou

diversas falhas que motivaram a elaboração do Manual de Convênios em conjunto

com o Gabinete da Reitoria, este visa a padronização e a centralização dos

processos. EM REGIME DE DISCUSSÃO: Edmar Bonfim de Oliveira elogiou o

trabalho da DPC, e informou que a padronização tem melhorado a qualidade dos

termos de convênios. João Marcos Borges Avelar, Sandra Salete de Camargo e

Daniel Fernando Matheus Gomes também elogiaram os trabalhos da DPC. Em

resposta ao conselheiro Edmar, Gisele explicou que os processos da Universidade

Sem Fronteiras tramitam em sistema próprio, mas a DPC mantém um arquivo para

consultas. Em resposta ao conselheiro João, Gisele explicou que é possível firmar

um termo único de estágio para a instituição, centralizando assim a responsabilidade

na central de estágios. 5. Apreciação/Deliberação do termo de CONVÊNIO entre a

UNESPAR campus Paranaguá e a Associação MarBrasil pela conservação da

biodiversidade marinha (processo: 15.354.074-8); Gisele Maria Ratiguieri informou
que este projeto é uma iniciativa da Prograd para o campus de Paranaguá com

atuação na área de ensino. Informou também que o mesmo não gera impacto

financeiro e tem parecer jurídico favorável à sua execução e que não vê

impedimentos para sua reprovação. EM REGIME DE DISCUSSÃO: não houve

manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. 6.
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Apreciação/Deliberação do termo de CONVÊNIO entre a UNESPAR campus de

Curitiba I e II e o Município de Fazenda Rio Grande/PR com projetos e ações nas

áreas de educação e cultura e turismo (Processo: 15.379.707-2); Gisele Maria
Ratiguieri informou que este projeto é uma iniciativa da PROEC e que inicialmente

seria firmado com apenas um campus, porém na possibilidade de sua ampliação o

projeto foi expandido. EM REGIME DE DISCUSSÃO: não houve manifestação. EM

REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade 7. Homologação do termo de

CONVÊNIO assinado “ad referendum” do CAD entre a UNESPAR e a UFPR com o

Programa Paraná Fala Idiomas - PFI (Processo: 15.390.856-7); Gisele Maria
Ratiguieri informou que este projeto foi assinado no congresso dos reitores da

APIESP, e que devido ao prazo estipulado no termo se deu a celebração antecipada

do mesmo em “ad referendum” do CAD. EM REGIME DE DISCUSSÃO: Em

resposta ao conselheiro Edmar Bonfim de Oliveira, Gisele explicou que o mesmo

não gera impacto financeiro à UNESPAR. Rogerio Ribeiro explicou que o projeto

prevê “Objetos de Instrumentos Próprios”, que posteriormente poderá ser amparado

pelo Fundo Paraná. Gisele Ratiguieri complementou informando que a UNESPAR

arca apenas com espaço físico e acomodações. EM REGIME DE VOTAÇÃO:

aprovado por unanimidade. 8. Homologação do termo de CONVÊNIO assinado “ad

referendum” do CAD entre a UNESPAR e o Instituto PROE para estágios

remunerados (Processo: 15.402.259-7); Gisele Maria Ratiguieri informou que este

projeto foi uma iniciativa da PROGRAD para atender alunos de Curitiba, visto que o

mesmo já existia no campus de Apucarana. Uma vez que a PROJUR encontrou

divergências e o mesmo foi ajustados nos termos legais houve a possibilidade de

ampliação para atender toda a universidade. Uma vez que a Prograd encaminhar as

demandas às divisões de ensino elas encaminharão às centrais de estágios. EM

REGIME DE DISCUSSÃO: Rogério Ribeiro defendeu a idoneidade da empresa que

atua no estado em amplo senso e que a mesma pode facilitar a captação de

estágios como intermediário. EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por

unanimidade. 9. Deliberação sobre o pedido de cancelamento do termo de

CONVÊNIO entre a UNESPAR campus Paranavaí e a UNESP/BOTUCATU que atua

no PPIFOR (Processo: 15.404.744-1); Gisele Maria Ratiguieri informou que este

convênio prevê a disponibilização de um professor da UNESP para o PPIFOR da

UNESPAR, com redução de carga horária no sua origem. A solicitação do
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cancelamento se dá por conta do aumento de efetivos no campus e custos com

viagens que não foram considerados previamente. Mediante cancelamento, o

professor irá concluir os trabalhos com os seus orientandos. EM REGIME DE

DISCUSSÃO: Sandra Salete se posicionou a favor do cancelamento uma vez que o
campus possui quadro efetivo suficiente para suprir a vaga. EM REGIME DE

VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. 10. Consulta aos membros do CAD no que

se refere à participação da UNESPAR, com a Interveniência da FUNESPAR, contida

na proposta de celebração de CONVÊNIO com o Programa das Nações Unidas para

o Desenvolvimento - PNUD (Processo: 15.402.401-8). EM REGIME DE

DISCUSSÃO: Os conselheiros debateram quanto à sua operacionalização pelas

partes CEPED e FUNESPAR. Edineia Chilante interveio apenas para explicar que o
CEPED pertence à Casa Militar, mas está vinculado academicamente à UNESPAR,

e a FUNESPAR está vinculada à UNESPAR por convênio, sendo assim não há uma

conexão direta entre as partes. Houve o entendimento de que nos termos atuais os

recursos provindos do CEPED seriam geridos pela FUNESPAR com intermédio da

UNESPAR. Porém, os conselheiros se mostraram preocupados com a

responsabilidade que a universidade assumiria na prestação de contas do convênio.

Rogério Ribeiro explicou que seria possível a UNESPAR gerenciar a

operacionalização caso a Fazenda autorizasse o tratamento financeiro como extra

orçamentário (com dispensa de licitação, ex. Fonte 284). Os conselheiros

manifestaram seu voto como segue: Sandra Salete, Edmar bonfim, Marco Aurélio,

Joab Jacometti, João Marcos e Daniel Fernando se posicionaram contra a proposta,

pois entendem que a universidade deva gerir as finanças. EM REGIME DE

VOTAÇÃO: reprovado por unanimidade, porém o conselho sugeriu que a proposta

seja repensada para que a FUNESPAR não intervenha financeiramente caso a

proposta seja reajustada. 11. Apreciação/Deliberação sobre a ampliação da carga

horária do curso e contratação de professor para a implantação do Novo PPC do

curso de Ciências Contábeis do Campus de Paranaguá (Processo: 153981035).

Após a relatoria de Evilise Alves Salomão que fez a leitura do parecer contrário a

solicitação, os conselheiros entraram EM REGIME DE DISCUSSÃO: Rogerio
Ribeiro alertou ao conselho quanto a falta de um demonstrativo de impacto

financeiro. Daniel Fernando Matheus Gomes identificou incoerências no pedido,

uma vez que o conselho tomou conhecimento que têm professores no campus se
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oferecendo para dar aula no curso, o que demonstra uma sobra de horas e de

efetivo. EM REGIME DE VOTAÇÃO: o parecer contrário da PROGESP foi aprovado

por unanimidade. 12. Homologação da Abertura do Processo Seletivo simplificado -

PSS da UNESPAR (Processo: 15.411.528-5). Evilise Alves Salomão informou que

até o momento houveram 500 pré-inscrições (ainda não pagas) para o processo que

irá contratar durante 2019. EM REGIME DE DISCUSSÃO: não houve manifestação.

EM REGIME DE VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. 13.
Apreciação/Deliberação do pedido de relotação da Profª. Rosemari Magdalena

Brack, do Centro de Área de Música e Musicoterapia para o Centro de Área de Artes

Cênicas - campus de Curitiba II (Processo: 15.410.100-4). Evilise Alves Salomão
explicou que a servidora possui dois vínculos na UNESPAR: um de 10h na

PROGESP e um de 40h no Centro de Área de Música e Musicoterapia. Portanto,

com o risco de perder a carga horária devido a extinção da disciplina por conta

reestruturação do curso, o centro pede a permuta. EM REGIME DE DISCUSSÃO:

Respondendo aos questionamento Evilise explicou que é possessível ter dois

vínculos na mesma instituição até um máximo de 60 horas. EM REGIME DE

VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. Nada mais houve a ser tratado, o

Presidente do Conselho de Planejamento, Administração e Finanças da UNESPAR

encerrou a sessão às 12h13 e eu, JEFERSON GOULART MAGALHÃES, secretário
ad hoc do CAD, lavrei a presente ata que segue assinada por mim, pelo Presidente

e demais conselheiros, em lista de presença anexa.


