
ATA  DA  1A.  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  ENSINO,  PESQUISA  E 
EXTENSÃO – CEPE, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR. Aos 
23 (vinte e três) dias do mês de abril de 2015, às 09h18 (nove horas e dezoito minutos)  
reuniram-se os membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, na sala 
de Multimídia do campus de União da Vitória, conforme lista de presença em anexo, para 
deliberar sobre a seguinte pauta, prevista na convocação de 09 (nove) de abril de 2015: 
Item  1. Aprovação  da  Ata  da  2ª  Sessão  de  2014;  Item  2. Comunicados;  Item  3. 
Deliberação e aprovação dos 4 Projetos de Mestrado (Geografia, Ciências ambientais,  
História e Música); Item 4.  Aprovação do novo Calendário 2015;  Item 5. Deliberação e 
aprovação  da  Minuta  do  Regulamento  Geral  dos  Estágios;  Item  6.  Deliberação  e 
aprovação  da  Minuta  do  Regulamento  de  Monitoria;  Item  7.  Homologação  do  Ato 
Executivo  003/2014  –  REITORIA/UNESPAR;  Item  8.  Homologação  da  Resolução 
001/2015 – REITORIA/UNESPAR. A reunião iniciou-se com a saudação do Presidente do 
Conselho, reitor Antonio Carlos Aleixo, aos presentes e, após leitura da ordem do dia, não 
havendo solicitações de alteração de ordem, o  Professor Mário Cândido Athayde, Pró-
reitor de Graduação, solicita a inclusão da seguinte pauta: Revisão de carga horaria para 
oferta  de  Disciplinas  Optativas  no  Curso  de  Bacharelado  e  Licenciatura  de  Dança, 
conforme protocolo n°. 13.548.814-3. A solicitação foi APROVADA por UNANIMIDADE. 
Em seguida, passou-se à deliberação dos pontos de pauta, nos seguintes termos: Item 1. 
Aprovação da Ata da 2ª Sessão de 2014, que foi APROVADA por UNANIMIDADE, sem 
emendas. Item 2. Comunicados: O Presidente do Conselho apresenta a justificativa dos 
seguintes membros ausentes -  Agente Universitária Eliane Cordeiro dos Santos Oliveira 
do  campus de  Paranavaí  (justificada pelo  fechamento  do senso institucional);  Agente 
Universitário Maurício Peixoto do campus de Curitiba II (justificada pelo desacerto com a 
direção campus quanto à liberação do veículo oficial para seu deslocamento); Estudante 
Renata  Cruz  do  campus  de  Curitiba  II,  notificou  a  ausência,  mas  encaminhará  a 
justificativa oficial posteriormente; Vice-Reitor, Professor  Antonio Rodrigues Varela Neto 
(justificada pela ocasião de uma cirurgia  de sua esposa).  O Professor  Antonio Carlos 
Aleixo também informa que pela concomitância com esta sessão do CEPE, a UNESPAR 
não se fará representada na reunião do PROEP. Finalizadas os comunicados da Reitoria, 
nas  quais  TODAS foram ACATADAS pelo  conselho.  Em seguida,  o  Professor  Edmar 
Bonfim de Oliveira, Diretor do Centro de Área de Ciências Sociais Aplicadas, do campus 
de Paranavaí, recebe posse e passa a compor o CEPE. Não havendo pronunciamentos, 
quanto ao item 2,  passou-se para o próximo ponto de pauta.  Item 3.  Deliberação e 
aprovação dos 4 Projetos de Mestrado (Geografia,  Ciências ambientais,  História e 
Música):  Professor Frank Antonio Mezzomo, Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
(PRPPG), previamente ao relato das propostas e pareceres da Câmara de Pesquisa e 
Pós-Graduação,  esclarece  os  procedimentos para  a  apreciação  das  propostas  de 
programas  de  Mestrado:  após  a  recepção  das  propostas  pela  PRPPG,  este  é 
encaminhado para os pareceristas  ad hoc; quando do retorno dos pareceres  ad hoc, a 
Câmara  de  Pesquisa  e  Pós-graduação  realiza  a  avaliação  do  mérito  da  proposta 
pautando-se nos seguintes critérios – conformidade com orientações gerais da CAPES; 
averiguação do documento quanto à adequação na área de submissão do Programa (no 
que diz respeito as informações técnicas e se está em conformidade com as normativas 
da  UNESPAR).  Esclarece,  também,  que  para  as  propostas  que  serão  submetidas  à 
CAPES em 2017, a PRPPG proporá o estabelecimento um calendário para que os prazos 
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sejam  adequados  aos  calendários  externos  e  para  que  haja  tempo  necessário  para 
readequações  após  recepção  dos  pareceres,  antes  de  seguir  para  deliberações  nas 
instâncias do CEPE e COU. Quanto à eminência de um possível retorno da greve, o 
entendimento da PRPPG é que a proposta, quando aprovada pela PRPPG e pelo CEPE, 
mesmo não sendo apreciado pelo COU,  estes  sejam  encaminhados  à  CAPES. 
Dados  os  esclarecimentos,  a  apresentação  da  proposta  do  curso  de  Geografia  foi 
realizada pelo Pró-reitor Frank Mezzomo, que fez a leitura dos pareceres da Câmara de 
Pesquisa e Pós-Graduação, que é FAVORÁVEL à proposta do Mestrado em Geografia, 
do  campus de Campo Mourão. A professora Nájela Ujiie propõe que seja inserida na 
resolução  os  condicionantes  apresentados  nos  pareceres.  professor  Frank  Antonio 
Mezzomo endossa a proposta e a mesma é APROVADO por UNANIMIDADE. Sanados os 
demais questionamentos, a proposta do Mestrado  em GEOGRAFIA foi APROVADA por 
UNANIMIDADE.  A  próxima  proposta  apresentada  é  do  Mestrado  em  CIÊNCIAS 

AMBIENTAIS, com sede em Paranaguá. A proposta foi retirada por necessitar de 
adequações  aos  elementos  solicitados  pelas  CAPES.  A  proposta  do  Mestrado  em 
História,  com sede no  campus de Campo Mourão foi  apresentado juntamente  com a 
leitura do parecere da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação, que foi FAVORÁVEL. A 
professora Nájela Ujjie questionou a situação do Professor André Bueno, apresentado na 
proposta  como  professor  integrante  da  UNESPAR,  no  entanto,  o  mesmo  apresentou 
pedido de exoneração. O Professor Frank Antonio Mezzomo esclarece que o número 
mínimo de professores permanentes para constituir um programa de pós-graduação de 
História é de 10 (dez). Neste sentido, a saída do professor não prejudicará a proposta,  
pelo  mesmo  contar  com  2  (dois)  professores  colaboradores,  atendendo  ao  mínimo 
solicitado pela CAPES. Em votação, a proposta do Mestrado em História foi APROVADO 
por UNANIMIDADE. Apresentação da proposta do Mestrado em Música, do  campus de 
Curitiba I foi feita pelo pró-reitor Frank, bem como a leitura do parecer da Câmara de 
Pesquisa e Pós-graduação,  que foi  favorável.  A professora  Mary Falcão questionou o 
contido no item “a” do parecer da Câmara e solicita que se  reconsidere o item no sentido 
de não discordar da mesma, mas questiona a forma como está colocada a busca de 
apoio  externos,  ao  não implicitar  quais  seriam essas agencias  externas,  se  agencias 
pública ou privadas, no intuito de garantir a coerência de uma universidade pública e a  
sua continuidade na qualidade de implementações de políticas públicas e gratuitas para a 
melhoria  do ensino superior.  Quanto à proposta,  o Professor Frank Antonio Mezzomo 
sugere que o item “b” do parecer de História, que é idem ao item “f” de Geografia, venha  
em substituição ao item “a” de Música, tendo em vista a problemática da construção de 
frase apresentada  no  referido  item a.  Proposta  acatada  por  unanimidade.  Quanto  ao 
mérito  da  proposta  do  programa  em Música,  o  mesmo  foi  APROVADO  por 
UNANIMIDADE. Item 4. Aprovação do novo Calendário 2015 –  A proposta e o parecer 
favorável da Câmara de Graduação, foi apresentada pelo Professor Mário Athayde, Pró-
reitor de Graduação. Nesta oportunidade, com consentimento dos membros do CEPE, o 
Professor  Angelo  Marcotti,  Diretor  de  Registros  Acadêmicos  esclareceu  sobre  a 
necessidade  de  se  unificar  o  calendário  para  que  os  procedimentos 
acadêmicos/administrativos da universidade não sejam prejudicados em decorrência da 
disparidade entre os  campi.  O Professor Leonardo Sartori relembrou que os  campi de 
Apucarana e Paranaguá, por questões particulares, não conseguirão seguir o calendário 
que se propõe. A professora Mary Falcão ponderou sobre a necessidade de retomar a 
discussão em momento  oportuno,  tendo em vista  a  fragilidade do momento,  em que 
diversas universidades estaduais do Paraná e campi da UNESPAR tomam a greve. Após 
esclarecimentos,  o novo calendário  2015 foi  APROVADO por  UNANIMIDADE.  Item 5. 
Deliberação  e  aprovação  da  Minuta  do  Regulamento  Geral  dos  Estágios  –  A 
apresentação da proposta foi feita pelo pró-reitor Mário Athayde, bem como a leitura do 
parecer  da Câmara de Graduação,  que é FAVORÁVEL à aprovação da minuta.  Sem 
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maiores questionamentos, a minuta foi  APROVADA por UNANIMIDADE. No entanto, a 
Professora Mary Falcão sugeriu a retirada desta pauta, pela dificuldade em se debater 
estágio obrigatório e não obrigatório num único documento, dada a naturezas diferenciada 
das  mesmas.  Assim  sendo,  sugere  que  seja  debatido  e  formulado  em  separado.  A 
Professora Maria Antonia corroborou o posicionamento da Professora Mary Falcão, bem 
como o pró-reitor Mário Athayde que acatou a sugestão de retirada deste item da pauta. 
Em tempo, o professor Edmar Bonfim apresentou a necessidade de urgência em debater 
e referendar o(s) regulamento(s) do(s) estágio(s), bem como seu calendário de execução, 
para  que  as  fragilidades  apresentadas  atualmente  no  campi sejam  sanadas  e/ou 
diminuídas. Em seguida,  o professor  Leonardo  Sartori ponderou  que,  se  o  conselho 
entender que a retirada de pauta seja necessária, haja uma discussão prévia com estudo 
de minutas para que seja aprovada no próximo CEPE. Em votação, a retirada da pauta, a  
decisão  é  APROVADA  por  maioria  com  2  votos  contra  e  2  abstenções.  Item  6. 
Deliberação e aprovação da Minuta do Regulamento de Monitoria – O pró-reitor Mario 
Athayde apresentou a proposta e fez leitura do parecer da Câmara, que foi favorável. A 
professora Mary Falcão apresentou emenda para o art.14, paragrafo 1°, inciso “a”, na qual 
sugere  supressão  da  palavra  “evasão”.  Em  votação,  a  proposta  APROVADA  por 
UNANIMIDADE. O agente universitário Elói Magalhães apresentou proposta de emenda 
para o artigo 17, inciso I, onde sugere substituir a carga horária semanal de 08 (oito) para 
06 (seis) horas. Em votação, a proposta REPROVADA por MAIORIA, com 1 voto a favor e 
4 abstenções. O professor Carlos Poyer apresentou proposta de emenda para o artigo 17 
inciso I, na qual sugere substituir 06 horas por quatro horas, para que haja consonância 
com o art. 20. O agente universitário Elói Magalhães propôs uma emenda supressiva aos 
parágrafos 3º e 4º do artigo 20 que, em votação, foi APROVADA por UNANIMIDADE. A 
professora Daniela Woldan propôs emenda ao artigo 8º, alínea “a”, que sugere a inclusão 
de participação de egresso. A proposta foi  REPROVADA pela maioria,  com 4 votos a 
favor. Fica APROVADA a manutenção do texto. Item 7. Homologação do Ato Executivo 
003/2014  –  REITORIA/UNESPAR:  O  Presidente  do  Conselho  fez  a  leitura  do  Ato 
executivo  003/2014  que,  em  votação,  foi  APROVADO  por  UNANIMIDADE.  Item  8. 
Homologação  da  Resolução  001/2015  –  REITORIA/UNESPAR: O  Presidente  do 
Conselho fez a leitura do Ato executivo 001/2014 que, em votação, foi APROVADO por 
unanimidade.  Item 9. (inclusão de pauta) Revisão de carga horaria para oferta de 
Disciplinas Optativas no Curso de Bacharelado e Licenciatura de Dança –  O pró-
reitor  professor  Mário  Athayde fez  o  relato  e  leu  o  parecer  emitido  pela  Câmara  da 
PROGRAD, sendo este de parecer favorável ao solicitado no processo. Em votação, foi 
APROVADO por UNANIMIDADE. Foi pedido para constar em ata que, quanto à proposta 
do Mestrado em Geografia,  do  campus de Campo Mourão,  a  professora  Nájela  Ujiie 
questionou a falta de distribuição de professores por linha de pesquisa, número de vagas 
e dados quanto a qualificação das produção do produção, bem como indagou também a 
questão do tempo de avaliação, que no caso da geografia está como em 5 anos enquanto 
os outros são avaliados em triênios. O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor  
Frank Mezzomo, esclareceu que as diferenças contidas nas propostas são justificadas 
pelo perfil e estilo da área, sendo que as macro questões são baseadas nas exigências 
da  plataforma  SUCUPIRA.  Quanto  aos  elementos  da  distribuição  das  optativas  e 
obrigatórias não é um quesito obrigatório. Sobre as avaliações serem a cada 5 anos, 
relata que um relatório a cada 5 anos possibilita uma ampla visualização do andamento 
do programa, mas não há uma exigencia, pois os documentos facultam este quesito, mas 
que o normal é considerado trienal. O professor Edmar Bonfim questionou a disparidade 
das propostas e o pró-reitor Frank justificou que os elementos que constituem a proposta 
foram respeitadas e contempladas,  conforme a plataforma Sicupira.  Nada mais  a  ser 
discutido, o Presidente do Conselho  encerrou a sessão às 17:00 horas e, não havendo 
mais nada a registrar, eu, Gisele Miyoko Onuki, lavro a seguinte ata, que foi revisada pela 
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Assessora dos Conselhos Superiores, Luciane Jost Lemos do Prado e vai assinada por 
mim, pela revisora e pelo Presidente do Conselho, bem como segue acompanhada da 
lista de presença dos conselheiros. 
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