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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E1

EXTENSÃO – CEPE, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR.2

Aos 6 (seis) e 7 (sete) dias do mês de novembro de 2018, às 09h30 (nove horas e3

trinta minutos), reuniram-se os membros do Conselho de Ensino Pesquisa e4

Extensão - CEPE no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em5

Paranavaí-PR, conforme lista de presença anexa, para deliberar sobre a pauta,6

prevista na Convocação nº. 004/2018 - CEPE, com a seguinte programação: I -7

Expediente: 1. Aprovação das Atas da 2ª e 3ª sessões do CEPE de 2018; 2.8

Comunicações; II. Ordem do dia: 3. Deliberação da Proposta de Calendário9

Acadêmico da UNESPAR para o ano letivo de 2019, Protocolo nº 15.437.632-1; 4.10

Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de11

Bacharelado em Ciências Contábeis, do Campus de Paranaguá, Protocolo nº12

15.398.103-5; 5. Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do13

Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, do Campus de Campo Mourão,14

Protocolo nº 15.375.199-4; 6. Deliberação da Proposta de novo Projeto Político15

Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, do Campus de16

Paranavaí, Protocolo nº 15.438.354-9; 7. Deliberação da Proposta de novo Projeto17

Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, do18

Campus de Apucarana, Protocolo nº 15.413.666-5; 8. Deliberação da Proposta de19

novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Administração,20

do Campus de Apucarana, Protocolo nº 15.413.362-3; 9. Deliberação da Proposta21

de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em22

Administração, do Campus de Campo Mourão, Protocolo nº 15.375.154-4; 10.23

Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de24

Bacharelado em Ciências Econômicas, do Campus de Campo Mourão, Protocolo25

nº 15.375.179-0; 11. Deliberação da Proposta de novo Projeto Político26

Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, do Campus de27

Apucarana, Protocolo nº 15.438.400-6; 12. Homologação ad referendum da28

mudança do nome do curso Letras Português/Inglês, do Campus de Paranaguá,29

para Letras Inglês, Protocolo nº 15.278.656-5; 13. Deliberação da Proposta de novo30
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Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Letras Inglês, do31

Campus de Paranaguá, Protocolo nº 15.228.531-0; 14. Deliberação da Proposta de32

novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Letras Português,33

do Campus de Paranaguá, Protocolo nº 15.228.500-0; 15. Deliberação da Proposta34

de Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Letras35

Português/Inglês, do Campus de Campo Mourão, Protocolo nº 15.265.294-1; 16.36

Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de37

Licenciatura em Letras Português/Inglês, do Campus de Paranavaí, Protocolo nº38

15.265.519-3; 17. Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico39

do Curso de Licenciatura em Letras Espanhol, do Campus de União da40

Vitória, Protocolo nº 15.438.410-3; 18. Deliberação da Proposta de novo Projeto41

Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Letras Espanhol, do42

Campus de Apucarana, Protocolo nº 15.413.854-4; 19. Deliberação da Proposta de43

novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Letras44

Português, do Campus de Apucarana, Protocolo nº 15.413.880-3; 20. Deliberação45

da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em46

Letras Inglês, do Campus de Apucarana, Protocolo nº 15.413.872-2; 21.47

Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de48

Licenciatura em Matemática, do Campus de Campo Mourão, Protocolo nº49

15.265.269-0; 22. Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico50

do Curso de Licenciatura em Matemática, do Campus de Paranavaí, Protocolo nº51

15.265.422-7; 23. Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico52

do Curso de Licenciatura em Matemática, do Campus de Apucarana, Protocolo nº53

154139370; 24. Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do54

Curso de Licenciatura em História, do Campus de Campo Mourão, Protocolo nº55

15.265.222-4; 25. Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico56

do Curso de Licenciatura em História, do Campus de Paranavaí, Protocolo nº57

15.265.466-9; 26. Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do58

Curso de Licenciatura em História, do Campus de União da Vitória, Protocolo59

nº 15.410.880-7; 27. Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico60

do Curso de Licenciatura em Pedagogia, do Campus de Campo Mourão, Protocolo61
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nº 15.265.313-1; 28. Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico62

do Curso de Licenciatura em Pedagogia, do Campus de Paranavaí, Protocolo nº63

15.265.461-0; 29. Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico64

do Curso de Licenciatura em Pedagogia, do Campus de União da65

Vitória, Protocolo nº 15.265.715-3; 30. Deliberação da Proposta de novo Projeto66

Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia, do Campus de67

Apucarana, Protocolo nº 15.265.313-1; 31. Deliberação da Proposta de novo68

Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Geografia, do69

Campus de Paranavaí, Protocolo nº 15.265.447-2; 32. Deliberação da Proposta de70

complementação de Carga Horária no Projeto Político Pedagógico em vigência a71

partir de 2018, do Curso de Geografia, do Campus União da Vitória, Protocolo nº72

15.413.643-6; 33. Deliberação da Proposta do novo Projeto Político Pedagógico73

do Curso de Licenciatura em Música, do Campus de Curitiba I/EMBAP, Protocolo74

nº 15.413.870-6; 34. Deliberação do Projeto Pedagógico do Curso Superior de75

Tecnologia em Segurança Pública, da Academia Policial Militar do Guatupê,76

Protocolo nº 15.416.484-0; 35. Deliberação do Projeto Pedagógico do Curso77

Superior de Tecnologia em Prevenção e Resposta e Emergência, da Academia78

Policial Militar do Guatupê, Protocolo nº 15.416.511-8; 36. Substituição da79

Disciplina de “Higiene e Puericultura” pela disciplina “Fundamentos da80

Educação Infantil”, na matriz curricular vigente de 2005 à 2017, do Curso de81

Pedagogia, do Campus de Paranaguá, Protocolo nº 15.255.440-0; 37. Deliberação82

de Quebra de Pré-requisitos de todas as disciplinas do Projeto Político83

Pedagógico do Curso de Geografia Licenciatura e Bacharel, em vigência de 200784

até 2017, do Campus de Campo Mourão, Protocolo nº 15.387.229-5; 38.85

Deliberação de Quebra de Pré-requisitos de parte das disciplinas, do Projeto86

Político Pedagógico do Curso Licenciatura em Letras Português/Inglês, em87

vigência de 2010 até 2018, do Campus de Campo Mourão, Protocolo nº88

15.387.172-8; 39. Deliberação de Quebra de Pré-requisitos de parte das89

disciplinas do Projeto Político Pedagógico do Curso Licenciatura em Pedagogia,90

em vigência a partir de 2010, do Campus de Campo Mourão, Protocolo nº91

15.387.137-0; 40. Deliberação de Quebra de Pré-requisitos de parte das92
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disciplinas do Projeto Político Pedagógico do Curso Bacharelado em93

Administração, em vigência a partir de 2009, do Campus de Campo Mourão,94

Protocolo nº 15.402.427-1; 41. Inclusão de disciplinas optativas nos PPC’s95

vigentes a partir de 2011 dos cursos de Bacharelado em Gravura, Escultura,96

Pintura e Licenciatura em Artes Visuais, Campus de Curitiba I/EMBAP, Protocolo97

nº 15.413.870-6; 42. Deliberação sobre a proposta de Regulamento dos Programas98

Institucionais de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e Residência99

Pedagógica (RP), Protocolo nº 15.427.187-2; 43. Deliberação sobre a proposta de100

Regulamento de Projetos de Ensino da UNESPAR, Protocolo nº 15.424.113-2; 44.101

Deliberação da Inclusão da Disciplina de Educação em Direitos Humanos,102

Cidadania e Diversidade I e II no rol de disciplinas optativas dos cursos de103

Curitiba II/FAP, Protocolo nº 15.411.749-0; 45. Deliberação de Alteração no PPC do104

curso de Licenciatura em Artes Visuais, do Campus de Curitiba II/FAP, Protocolo105

nº 15.406.070-7; 46. Deliberação de Alteração no PPC do curso de licenciatura em106

Teatro do Campus de Curitiba II/FAP, Protocolo nº 15.406.907-5; 47. Apreciação107

da proposta de alteração do regulamento de disciplinas em regime de108

dependência da UNESPAR, Protocolo nº 15.264.383-7; MEMORANDO e MINUTA;109

48. Apreciação do Regulamento de Matrícula em Disciplinas Individuais nos110

cursos de graduação da UNESPAR, Protocolo nº 15.265.137-6; 49. Deliberação da111

proposta de alteração da Resolução 034/2018 - CEPE referente à Distribuição de112

Carga Horária Docente da UNESPAR, Protocolo nº 15.236.071-1. EM REGIME DE113

DISCUSSÃO: o conselheiro Moacir Dalla Palma propôs discutir o item 49 sobre114

Distribuição de carga horária no primeiro momento. EM REGIME DE VOTAÇÃO: a115

alteração na ordem das discussões foi aceita. Na sequência, iniciaram-se as116

discussões e deliberações sobre os itens da pauta: 1. Aprovação das Atas da 2ª e 3ª117

sessões do CEPE de 2018. EM REGIME DE DISCUSSÃO: não houve manifestação.118

EM REGIME DE VOTAÇÃO: a ata da 2ª Sessão foi aprovada por maioria com uma119

abstenção e a da 3ª Sessão foi aprovada por maioria com 2 (duas) abstenções. 2.120

Comunicações: a conselheira Edineia Fátima Navarro Chilante apresentou um121

breve histórico do processo de recredenciamento da UNESPAR e informou que após122

a entrega da manifestação institucional em resposta ao relatório dos peritos, a123
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universidade começará os trabalhos para atender às sugestões e se preparar para o124

próximo recredenciamento. Tendo em vista os apontamentos feitos pela comissão,125

também ressaltou os quesitos que não dependem diretamente da universidade, tais126

como: contratação de pessoal e obras com infraestrutura. O conselheiro Ericson127

Raine Prust alertou para o preenchimento do formulário por estudantes que farão a128

prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), sendo parte129

fundamental para emissão do diploma. O conselheiro Carlos Alexandre Molena130

Fernandes explicou da impossibilidade de implantar o Comitê de Ética para131

Pesquisa com Seres Humanos, devido à falta de um programa de Doutorado na132

instituição, contudo, assim que possível a UNESPAR poderá submeter projetos de133

pesquisa na área. O Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, instruiu que todos134

façam a leitura do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e do relatório da135

comissão avaliadora nos quais permitirão a compreensão da manifestação136

institucional no que diz respeito às falhas e conquistas da instituição. II. Ordem do137

dia: 49. Deliberação da proposta de alteração da Resolução 034/2018 - CEPE138

referente à Distribuição de Carga Horária Docente da UNESPAR (Protocolo nº139

15.236.071-1) - o conselheiro Sydnei Roberto Kempa que presidiu a comissão dos140

trabalhos nos quais culminaram com a redação da Resolução nº 034/2018-CEPE, fez141

a relatoria do processo explicando os impactos gerados pela alteração. Ele sugeriu142

que fosse estabelecido um grupo de trabalho composto por Diretores de Centro,143

Coordenadores de Programas e a Pró-Reitoria para estudar a viabilidade de144

alterações na resolução antes de implantá-las. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o145

conselheiro Moacir Dalla Palma sugeriu a não aprovação das alterações visto que a146

resolução não foi posta em prática e prevê um impacto imenso devido ao fato de147

haver muitos docentes que estão envolvidos nas duas modalidades de ensino. O148

conselheiro Samon Noyama concordou com a posição de Moacir pela não149

aprovação, porém defendeu que o impacto não será tão grande quanto se especula,150

mas deve ser feito um estudo antes de aplicar qualquer alteração. O conselheiro151

Amauri Jersi Ceolin explicou que o impacto será mínimo no momento, devido a152

quantidade de cursos que serão afetados e defende a aprovação da nova medida. O153

conselheiro Elias Canuto Brandão defendeu a aprovação das emendas e154
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corroborou com a sugestão de Sydnei para constituir um grupo de estudos com o155

objetivo de avaliar a resolução. O conselheiro Sebastião Cavalcanti Neto se156

mostrou preocupado com a aprovação de alterações no documento que nem sequer157

entrou em operação e sugeriu que seria prudente manter o documento original, em158

respeito ao trabalho da comissão que o redigiu. O conselheiro Carlos Alexandre159

Molena Fernandes afirmou que o impacto das alterações serão mínimas de ante160

mão, e que os docentes da pós-graduação devem manter aulas na graduação,161

conforme determina a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível162

Superior (CAPES), portanto, não haverá um abandono das licenciaturas e163

bacharelados por parte dos docentes. Ele também defendeu a proposta de Sydnei164

para constituir o grupo de trabalho para avaliação da resolução. O conselheiro Jorge165

Leandro Delconte Ferreira concordou que o encaminhamento é precoce e alertou166

para as individualidades das emendas que podem abrir pretextos para futuros167

questionamentos, sugerindo a manutenção do texto original. O Presidente, Prof.168

Antonio Carlos Aleixo, esclareceu que apesar de não concordar com a totalidade169

do regulamento, entende que o mesmo não valoriza os esforços para implantação de170

cursos de pós-graduação. Ele alertou que os cursos de pós-graduação são muito171

importantes para a instituição, pois fortalecem o reconhecimento da graduação e,172

sendo assim, deve-se buscar sua ampliação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: as173

proposições do parecer: a) REPROVADO b) REPROVADO c) APROVADO d)174

APROVADO. 3. Deliberação da Proposta de Calendário Acadêmico da175

UNESPAR para o ano letivo de 2019 (Protocolo nº 15.437.632-1) - o conselheiro176

Ericson Raine Prust fez a relatoria do processo. EM REGIME DE DISCUSSÃO: a177

conselheira Jackelyne Corrêa Veneza apresentou sua preocupação devido aos178

feriados e recessos nas quintas e sextas-feiras, alertou para que os planos de ensino179

sejam revisados para cumprimento da carga horária mínima de formação dos180

estudantes. Ela propôs ainda a autonomia dos campi em gerenciar calendários181

próprios que atendam as comunidades acadêmicas locais. A conselheira Edineia182

Fátima Navarro Chilante esclareceu que as datas postas em deliberação foram183

amplamente discutidas com os campi, tanto que o dia do professor não foi184

considerado no calendário de 2018, devido a não indicação do mesmo nas185
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discussões do calendário passado. Os conselheiros debateram quanto a autonomia186

dos campi decidirem seus próprios calendários, e chegou-se à conclusão que não há187

necessidade de implantar recessos extra oficiais para amenizar o excesso de aulas.188

A conselheira Teone Maria Rios de Souza Rodrigues Assunção citou as189

adversidades enfrentadas em 2018, como a paralisação dos caminhoneiros,190

desastres naturais e até a própria Copa do Mundo de Futebol, nas quais alteraram a191

distribuição de aulas. EM REGIME DE VOTAÇÃO: o conselheiro Moacir Dalla192

Palma propôs feriado e recesso em 2019 nos dias 14 e 15 de outubro, a proposta foi193

APROVADA por unanimidade. Ele também propôs que fosse estendido o recesso de194

fim de ano até o dia 02 de janeiro de 2019, o que foi APROVADO pela maioria. A195

proposta do conselho para iniciar as férias de professores no dia 03 de janeiro de196

2019 com término em 01 de fevereiro de 2019 foi APROVADA pela maioria. 4.197

Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de198

Bacharelado em Ciências Contábeis, do Campus de Paranaguá (Protocolo nº199

15.398.103-5) - o conselheiro João Henrique Lorin fez a relatoria do processo. EM200

REGIME DE DISCUSSÃO: os conselheiros debateram quanto ao cumprimento das201

carga horária mínima de 3 mil horas, visto que o Conselho de Planejamento,202

Administração e Finanças (CAD) recusou o pedido de contratação. Alguns chegaram203

a sugerir o retorno do processo ao CAD para reconsideração da proposta, porém o204

Presidente, Prof. Antonio Carlos Aleixo, explicou que aquele conselho já tem205

parecer e indicou a busca de novas formas de suprir a demanda. Com isto, o CEPE206

se absteve a discutir contratação de pessoal. EM REGIME DE VOTAÇÃO: parecer207

APROVADO com uma abstenção. 5. Deliberação da Proposta de novo Projeto208

Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, do209

Campus de Campo Mourão (Protocolo nº 15.375.199-4) - a conselheira Teone210

Maria Rios de Souza Rodrigues Assunção fez a leitura do parecer qualificando a211

aprovação do PPC mesmo com restrições. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o212

conselheiro Jorge Leandro Delconte Ferreira esclareceu que serão duas turmas de213

40 alunos para que a modalidade interdisciplinar atenda até duas disciplinas por214

projeto de extensão. EM REGIME DE VOTAÇÃO: parecer APROVADO pela maioria.215

6. Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de216
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Bacharelado em Ciências Contábeis, do Campus de Paranavaí (Protocolo nº217

15.438.354-9) - o conselheiro Jorge Leandro Delconte fez a relatoria do processo.218

EM REGIME DE DISCUSSÃO: não houve manifestação. EM REGIME DE219

VOTAÇÃO: parecer APROVADO por unanimidade. 7. Deliberação da Proposta de220

novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências221

Contábeis, do Campus de Apucarana (Protocolo nº 15.413.666-5) - o conselheiro222

Jorge Leandro Delconte fez a relatoria do processo. EM REGIME DE DISCUSSÃO:223

o conselheiro Pedro Alexandre Gomes demonstrou preocupação com o impacto224

deste PPC na distribuição de carga horária. Em resposta, Jorge Leandro esclareceu225

que a matriz prevê o aumento da produção cientifica devido a modificação do TCC,226

cuja afirmação foi reforçada pela conselheira Teone Maria. EM REGIME DE227

VOTAÇÃO: parecer APROVADO por unanimidade. 8. Deliberação da Proposta de228

novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Administração,229

do Campus de Apucarana (Protocolo nº 15.413.362-3) - o conselheiro Jorge230

Leandro Delconte fez a relatoria do processo. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o231

conselheiro Antonio Marcos Dorigão propôs anexar Direitos Humanos em232

Sociologia Geral. Os conselheiros discutiram as diretrizes de atribuição das233

disciplinas para o ano de 2019, tanto sua importância quanto sua obrigatoriedade234

prevista em lei. EM REGIME DE VOTAÇÃO: parecer e sugestão APROVADOS por235

unanimidade. 9. Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico236

do Curso de Bacharelado em Administração, do Campus de Campo Mourão237

(Protocolo nº 15.375.154-4) - a conselheira Teone Maria Rios de Souza Rodrigues238

Assunção fez a relatoria do processo. EM REGIME DE DISCUSSÃO: não houve239

manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: parecer APROVADO pela maioria. 10.240

Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de241

Bacharelado em Ciências Econômicas, do Campus de Campo Mourão242

(Protocolo nº 15.375.179-0) - a conselheira Teone Maria Rios de Souza Rodrigues243

Assunção fez a relatoria do processo, e destacou a falta de critério para conclusão244

do curso. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro Elias Canuto Brandão245

solicitou a reformulação do parecer de modo que facilite o atendimento das246

sugestões. O conselheiro Jorge Leandro Delconte Ferreira explicou que as247
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diretrizes exigem que os cursos de Ciências Econômicas contemplem disciplinas de248

introdução à Administração, e sugeriu a redução de uma disciplina de 120 horas para249

evitar reposição de carga horária. EM REGIME DE VOTAÇÃO: parecer e sugestão250

APROVADOS pela maioria. 11. Deliberação da Proposta de novo Projeto Político251

Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, do252

Campus de Apucarana (Protocolo nº 15.438.400-6) - o conselheiro Jorge Leandro253

Delconte fez a relatoria do processo e explicou que a evasão foi atribuída ao254

contingente temporário de docentes no curso. EM REGIME DE DISCUSSÃO: não255

houve manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: parecer APROVADO pela maioria.256

12. Homologação Ad Referendum da mudança do nome do curso Letras257

Português/Inglês, do Campus de Paranaguá, para Letras Inglês (Protocolo nº258

15.278.656-5) - a conselheira Jackelyne Corrêa Veneza fez a relatoria do processo.259

EM REGIME DE DISCUSSÃO: não houve manifestação. EM REGIME DE260

VOTAÇÃO: parecer APROVADO por unanimidade. 13. Deliberação da Proposta de261

novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Letras Inglês,262

do Campus de Paranaguá (Protocolo nº 15.228.531-0) - a conselheira Jackelyne263

Corrêa Veneza relatou o processo. EM REGIME DE DISCUSSÃO: não houve264

manifestação e o parecer foi revisto para deliberação na segunda parte da sessão.265

EM REGIME DE VOTAÇÃO: parecer APROVADO pela maioria, proposta de ajuste266

na distribuição de carga horária APROVADA pela maioria. 14. Deliberação da267

Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em268

Letras Português, do Campus de Paranaguá (Protocolo nº 15.228.500-0) - a269

relatoria do processo foi feita pela conselheira Jackelyne Corrêa Veneza. EM270

REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro Elias Canuto Brandão chamou atenção271

para o excedente de horas, com isso os conselheiros iniciaram um debate quanto a272

forma que foram distribuídas as disciplinas de extensão. EM REGIME DE VOTAÇÃO:273

parecer APROVADO pela maioria. 15. Deliberação da Proposta de Projeto Político274

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Letras Português/Inglês, do275

Campus de Campo Mourão (Protocolo nº 15.265.294-1) - a conselheira276

Jackelyne Corrêa Veneza fez a relatoria do processo. EM REGIME DE277

DISCUSSÃO: a conselheira Kelen dos Santos Junges chamou atenção para o278
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excedente de horas, mas justificou que se trata de um curso de dupla habilitação. EM279

REGIME DE VOTAÇÃO: parecer APROVADO pela maioria. 16. Deliberação da280

Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em281

Letras Português/Inglês, do Campus de Paranavaí (Protocolo nº 15.265.519-3) -282

a relatoria do processo foi feita pela conselheira Jackelyne Corrêa Veneza que283

pontuou a omissão de disciplinas optativas e trabalho de conclusão do curso. EM284

REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro Alisson Davis de Souza e Silva explicou285

que em cursos de Letras são concluídos com um portfólio de estágio, mas este PPC286

não o cita. EM REGIME DE VOTAÇÃO: parecer APROVADO pela maioria. 17.287

Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de288

Licenciatura em Letras Espanhol, do Campus de União da Vitória (Protocolo nº289

15.438.410-3) - o conselheiro Jorge Leandro Delconte Ferreira fez a relatoria do290

processo. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o debate levantou questionamentos quanto291

a carga horária e os conselheiros optaram por encaminhar o processo ao CAD292

considerando que o mesmo acarretaria em contratação de docente. EM REGIME DE293

VOTAÇÃO: parecer APROVADO pela maioria com devolução ao CAD. 18.294

Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de295

Licenciatura em Letras Espanhol, do Campus de Apucarana (Protocolo nº296

15.413.854-4) - o conselheiro Jorge Leandro Delconte Ferreira fez a relatoria do297

processo. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro Antonio Marcos Dorigão298

alertou que horas de estágio não impactam em horas/aula, como consta no PPC. EM299

REGIME DE VOTAÇÃO: parecer APROVADO pela maioria. 19. Deliberação da300

Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em301

Letras Português, do Campus de Apucarana (Protocolo nº 15.413.880-3) - a302

conselheira Edineia Fátima Navarro Chilante fez a relatoria do processo. EM303

REGIME DE DISCUSSÃO: os conselheiros levantaram questionamento quanto a304

aplicação de disciplinas de extensão nos cursos de dupla habilitação. EM REGIME305

DE VOTAÇÃO: parecer APROVADO pela maioria suprimindo a alínea c) do mesmo.306

20. Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de307

Licenciatura em Letras Inglês, do Campus de Apucarana (Protocolo nº308

15.413.872-2) - a relatoria do processo foi realizada pela conselheira Edineia Fátima309



Secretaria dos Conselhos Superiores da UNESPAR
Gabinete / Reitoria Página 11 de 16

Navarro Chilante. EM REGIME DE DISCUSSÃO: o conselheiro Elias Canuto310

Brandão se posicionou preocupado com a quantidade de estudantes egressos do311

curso, e em resposta Antonio Marcos Dorigão explicou que a especificidade da312

área ainda buscar a formação de um público alvo, considerando que as redes313

básicas de ensino não aplicam tal língua estrangeira. EM REGIME DE VOTAÇÃO:314

parecer APROVADO pela maioria. A primeira parte da 4ª sessão do CEPE encerrou315

as 17h50 (dezessete horas e cinquenta minutos) do dia 06 de novembro sendo316

retomada às 8h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 07 de novembro conforme317

segue: 21. Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do318

Curso de Licenciatura em Matemática, do Campus de Campo Mourão319

(Protocolo nº 15.265.269-0) - o conselheiro Antonio Marcos Dorigão relatou o320

processo. EM REGIME DE DISCUSSÃO: os conselheiros debateram quanto a321

aplicabilidade do Ensino a Distância e foi constatado que parte das disciplinas322

atendem aos requisitos para aulas semipresenciais. Porém, também foi constatado323

que haverá impacto financeiro com a contratação de pessoal devido a distribuição de324

carga horária contida no PPC. EM REGIME DE VOTAÇÃO: parecer APROVADO325

pela maioria, com encaminhamento para implantação ad referendum em diligência326

de revisão da distribuição de carga horária. 22. Deliberação da Proposta de novo327

Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática, do328

Campus de Paranavaí (Protocolo nº 15.265.422-7) - o conselheiro Antonio329

Marcos Dorigão fez a relatoria do processo. EM REGIME DE DISCUSSÃO: Após330

um amplo debate sobre a aplicabilidade e obrigatoriedade das disciplinas optativas331

(educação e relação étnico raciais, história e cultura Africana e diversidade de332

gênero), o conselheiro ressaltou que as mudanças no PPC não implicam em impacto333

financeiro. EM REGIME DE VOTAÇÃO: parecer APROVADO por unanimidade. 23.334

Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de335

Licenciatura em Matemática, do Campus de Apucarana (Protocolo nº336

15.413.937-0) - o conselheiro Jorge Leandro Delconte Ferreira fez a relatoria do337

processo. EM REGIME DE DISCUSSÃO: não houve manifestação. EM REGIME DE338

VOTAÇÃO: parecer APROVADO pela maioria observando os itens a), b), c) e as339

proposições de adequação na carga horária e manutenção da quantidade de vagas.340
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24. Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de341

Licenciatura em História, do Campus de Campo Mourão (Protocolo nº342

15.265.222-4) - o conselheiro Antonio Marcos Dorigão fez a relatoria do processo.343

EM REGIME DE DISCUSSÃO: os conselheiros debateram quanto as disciplinas344

eletivas que são ofertadas e chegaram à conclusão de que as propostas deverão ser345

refeitas, pois a PROGRAD possui uma instrução diferenciando disciplina eletiva de346

optativa. EM REGIME DE VOTAÇÃO: parecer REPROVADO pela maioria. 25.347

Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de348

Licenciatura em História, do Campus de Paranavaí (Protocolo nº 15.265.466-9) -349

o conselheiro Antonio Marcos Dorigão relatou o processo. EM REGIME DE350

DISCUSSÃO: o próprio relator expôs a necessidade de se esclarecer o distribuição351

de disciplinas e carga horária. EM REGIME DE VOTAÇÃO: parecer APROVADO352

pela maioria com encaminhamento para o CAD, considerando o impacto de353

contratação de pessoal. 26. Deliberação da Proposta de novo Projeto Político354

Pedagógico do Curso de Licenciatura em História, do Campus de União da355

Vitória (Protocolo nº 15.410.880-7) - o conselheiro Antonio Marcos Dorigão356

relatou o processo. EM REGIME DE DISCUSSÃO: não houve manifestação. EM357

REGIME DE VOTAÇÃO: parecer APROVADO pela maioria com encaminhamento358

para o CAD considerando o impacto de contratação de pessoal. 27. Deliberação da359

Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em360

Pedagogia, do Campus de Campo Mourão (Protocolo nº 15.265.313-1) - a361

conselheira Teone Maria Rios de Souza Rodrigues Assunção fez a relatoria do362

processo. EM REGIME DE DISCUSSÃO: não houve manifestação. EM REGIME DE363

VOTAÇÃO: parecer APROVADO pela maioria com encaminhamento para o CAD,364

considerando o impacto de contratação de pessoal. 28. Deliberação da Proposta de365

novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia, do366

Campus de Paranavaí (Protocolo nº 15.265.461-0) - a conselheira Edineia Fátima367

Navarro Chilante fez a relatoria do processo. EM REGIME DE DISCUSSÃO: os368

conselheiros verificaram um impacto de contratação de pessoal. EM REGIME DE369

VOTAÇÃO: parecer APROVADO pela maioria com encaminhamento para o CAD. 29.370

Deliberação da Proposta de novo Projeto Político Pedagógico do Curso de371
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Licenciatura em Pedagogia, do Campus de União da Vitória (Protocolo nº372

15.265.715-3) - o conselheiro Elias Canuto Brandão fez a relatoria do processo. EM373

REGIME DE DISCUSSÃO: os conselheiros debateram quanto ao impacto de374

contratação de pessoal, porém este não foi verificado. EM REGIME DE VOTAÇÃO:375

parecer APROVADO pela maioria. 30. Deliberação da Proposta de novo Projeto376

Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia, do Campus de377

Apucarana (Protocolo nº 15.265.313-1) - a conselheira Edineia Fátima Navarro378

Chilante fez a relatoria do processo. EM REGIME DE DISCUSSÃO: os conselheiros379

averiguaram uma queda brusca na quantidade de aulas. EM REGIME DE VOTAÇÃO:380

parecer APROVADO por unanimidade. 31. Deliberação da Proposta de novo381

Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Geografia, do382

Campus de Paranavaí (Protocolo nº 15.265.447-2) - o conselheiro Antonio383

Marcos Dorigão fez a relatoria do processo. EM REGIME DE DISCUSSÃO: os384

conselheiros questionaram quanto a legitimidade do processo que foi submetido ao385

CEPE sem atendimento mínimo da legislação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: parecer386

APROVADO pela maioria. 32. Deliberação da Proposta de complementação de387

Carga Horária no Projeto Político Pedagógico em vigência a partir de 2018, do388

Curso de Geografia, do Campus União da Vitória (Protocolo nº 15.413.643-6) - a389

conselheira Edineia Fátima Navarro Chilante fez a relatoria do processo. EM390

REGIME DE DISCUSSÃO: a relatora alertou que o processo impacta diretamente na391

contratação de pessoal por contar com um aumento expressivo na carga horária. EM392

REGIME DE VOTAÇÃO: parecer APROVADO por unanimidade com393

encaminhamento para o CAD. 33. Deliberação da Proposta do novo Projeto394

Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Música, do Campus de395

Curitiba I/EMBAP (Protocolo nº 15.413.870-6) - a conselheira Edineia Fátima396

Navarro Chilante relatou o processo. EM REGIME DE DISCUSSÃO: a conselheira397

Ana Lucia de Lima Passos Vasquez informou que o centro de área pode rever a398

distribuição de carga horária, mas destacou que o PPC não impacta em contratação399

de pessoal. EM REGIME DE VOTAÇÃO: parecer APROVADO pela maioria. 34.400

Deliberação do Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em401

Segurança Pública, da Academia Policial Militar do Guatupê (Protocolo nº402
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15.416.484-0) - o conselheiro Ericson Raine Prust fez a relatoria do processo. EM403

REGIME DE DISCUSSÃO: não houve manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO:404

parecer APROVADO pela maioria. 35. Deliberação do Projeto Pedagógico do405

Curso Superior de Tecnologia em Prevenção e Resposta e Emergência, da406

Academia Policial Militar do Guatupê (Protocolo nº 15.416.511-8) - o conselheiro407

Ericson Raine Prust relatou o processo. EM REGIME DE DISCUSSÃO: não houve408

manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: parecer APROVADO pela maioria. 36.409

Substituição da Disciplina de “Higiene e Puericultura” pela disciplina410

“Fundamentos da Educação Infantil”, na matriz curricular vigente de 2005 à411

2017, do curso de Pedagogia, do Campus de Paranaguá (Protocolo nº412

15.255.440-0) - o conselheiro Ericson Raine Prust fez a relatoria do processo. EM413

REGIME DE DISCUSSÃO: não houve manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO:414

parecer APROVADO pela maioria. 37. Deliberação de Quebra de Pré-requisitos de415

todas as disciplinas do Projeto Político Pedagógico do Curso Geografia416

Licenciatura e Bacharel, em vigência de 2007 até 2017, do Campus de Campo417

Mourão (Protocolo nº 15.387.229-5) - após a relatoria do processo os conselheiros418

chegaram à conclusão de que o principal intuito da quebra de requisitos é aumentar o419

ingresso e reduzir a evasão. Os processos, então, foram postos em votação em bloco.420

EM REGIME DE VOTAÇÃO: parecer APROVADO pela maioria. 38.Deliberação de421

Quebra de Pré-requisitos de parte das disciplinas, do Projeto Político422

Pedagógico do Curso Licenciatura em Letras Português/Inglês, em vigência de423

2010 até 2018, do Campus de Campo Mourão (Protocolo nº 15.387.172-8); EM424

REGIME DE VOTAÇÃO: parecer APROVADO pela maioria. 39. Deliberação de425

Quebra de Pré-requisitos de parte das disciplinas do Projeto Político426

Pedagógico do Curso Licenciatura em Pedagogia, em vigência a partir de 2010,427

do Campus de Campo Mourão (Protocolo nº 15.387.137-0); EM REGIME DE428

VOTAÇÃO: parecer APROVADO pela maioria. 40. Deliberação de Quebra de429

Pré-requisitos de parte das disciplinas do Projeto Político Pedagógico do Curso430

Bacharelado em Administração, em vigência a partir de 2009, do Campus de431

Campo Mourão (Protocolo nº 15.402.427-1); EM REGIME DE VOTAÇÃO: parecer432

APROVADO pela maioria. 41. Inclusão de disciplinas optativas nos PPC’s433
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vigentes a partir de 2011 dos cursos de Bacharelado em Gravura, Escultura,434

Pintura e Licenciatura em Artes Visuais, Campus de Curitiba I/EMBAP435

(Protocolo nº 15.413.870-6); a conselheira Edineia Fátima Navarro Chilante fez a436

relatoria do processo. EM REGIME DE DISCUSSÃO: não houve manifestação. EM437

REGIME DE VOTAÇÃO: parecer APROVADO pela maioria. 42. Deliberação sobre438

a proposta de Regulamento dos Programas Institucionais de Bolsa de Iniciação439

à Docência (PIBID) e Residência Pedagógica (RP) (Protocolo nº 15.427.187-2) - a440

conselheira Maria Teresa Martins Fávero fez a relatoria do processo. EM REGIME441

DE DISCUSSÃO: o conselheiro Antonio Marcos Dorigão solicitou a retirada do item442

de pauta para ampliar as discussões no campus. EM REGIME DE VOTAÇÃO:443

matéria retirada de pauta. 43. Deliberação sobre a proposta de Regulamento de444

Projetos de Ensino da UNESPAR (Protocolo nº 15.424.113-2) - o conselheiro445

Jorge Leandro Delconte Ferreira fez a relatoria do processo. EM REGIME DE446

DISCUSSÃO: os conselheiros debateram quanto aos tipos de projetos e as devidas447

regulamentações: ensino, pesquisa e extensão. Também se preocuparam com o448

público alvo (comunidade interna e externa) como projetos de ensino e de extensão.449

Diante das discussões, o conselheiro Elias Canuto Brandão solicitou a retirada de450

pauta para ampliar as discussões nos campi. EM REGIME DE VOTAÇÃO: matéria451

retirada de pauta. 44. Deliberação da Inclusão da Disciplina de Educação em452

Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade I e II no rol de disciplinas optativas453

dos cursos de Curitiba II/FAP (Protocolo nº 15.411.749-0) - a conselheira Edineia454

Fátima Navarro Chilante fez a relatoria do processo. EM REGIME DE DISCUSSÃO:455

o conselheiro Álvaro Henrique Borges explicou que as disciplinas obrigatórias456

continuam sendo ofertadas. EM REGIME DE VOTAÇÃO: parecer APROVADO por457

unanimidade. 45. Deliberação de Alteração no PPC do curso de Licenciatura em458

Artes Visuais, do Campus de Curitiba II/FAP (Protolocado nº 15.406.070-7) - a459

conselheira Rosemeri Rocha da Silva fez a relatoria do processo. EM REGIME DE460

DISCUSSÃO: não houve manifestação. EM REGIME DE VOTAÇÃO: parecer461

APROVADO por unanimidade. 46. Deliberação de Alteração no PPC do curso de462

licenciatura em Teatro do Campus de Curitiba II/FAP (Protocolo nº 15.406.907-5)463

- o conselheiro Alvaro Henrique Borges fez a relatoria do processo. EM REGIME464
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DE DISCUSSÃO: os conselheiros iniciaram um debate sobre a criação de disciplinas465

optativas com nomes genéricos que servem para atender as demandas do momento,466

e foi esclarecido que isto não pode acontecer devido ao fato de constar no diploma do467

formando o nome das disciplinas que o mesmo optou por fazer. EM REGIME DE468

VOTAÇÃO: parecer APROVADO por unanimidade. 47. Apreciação da proposta de469

alteração do regulamento de disciplinas em regime de dependência da470

UNESPAR (Protocolo nº 15.264.383-7) MEMORANDO e MINUTA; EMENDAS:471

Moacir Dalla Palma: SUPRESSIVA: Art. 65, §4º, inciso V. ADITIVA: Art. 65, antes do472

§4º. SUPRESSIVA: Art. 65, §5º “determinada pelo colegiado”. Antonio Marcos473

Dorigão: SUBSTITUTIVA Art. 65, inciso IV, alínea a) de 15 para 10. ADITIVA Art. 65,474

inciso IV: “Em nenhum dos casos acima a soma total das disciplinas em regime de475

dependência no horário regular de aulas poderá ultrapassar 40% da oferta”. Jorge476

Leandro Delconte Ferreira: SUBSTITUTIVA “componente curricular” por “disciplina”.477

SUBSTITUTIVA: Art. 65, §5º: “indicado pelo aluno e homologado pelo colegiado”. EM478

REGIME DE VOTAÇÃO: matéria encaminhada para o COU. 48. Apreciação do479

Regulamento de Matrícula em Disciplinas Individuais nos cursos de graduação480

da UNESPAR (Protocolo nº 15.265.137-6) - o conselheiro Ericson Raine Prust fez481

a relatoria do processo. EM REGIME DE DISCUSSÃO: não houve manifestação. EM482

REGIME DE VOTAÇÃO: matéria encaminhada para o COU. Os conselheiros Jorge483

Marcos dos Santos e Elias Canuto Brandão aproveitaram o ensejo para agradecer484

o empenho do servidor Jeferson Goulart Magalhães, cedido pela prefeitura municipal485

de Paranavaí, que retornará ao município após 3 anos de trabalhos prestados à486

Reitoria da UNESPAR. O presidente encerrou a sessão às 18h do dia 7 (sete) de487

novembro e eu, JEFERSON GOULART MAGALHÃES, secretário ad hoc do CEPE,488

lavrei a presente ata que segue assinada por mim, pelo Presidente e demais489

conselheiros, em lista de presença anexa.490


