
ATA  DA  2A.  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  ENSINO,  PESQUISA  E 
EXTENSÃO – CEPE, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR. Aos 
30 (trinta) dias do mês julho de 2015, às 10h10 (dez horas e dez minutos) reuniram-se os 
membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, no Mini Auditório do 
campus de  Paranavaí,  conforme lista  de  presença em anexo,  para  deliberar  sobre  a 
seguinte pauta, prevista na convocação de 22 (vinte e dois) de julho de 2015:  Item 1. 
Aprovação da Ata da 1ª Sessão de 2015;  Item 2. Comunicados;  Item 3. Aprovação da 
Minuta  de  Resolução  sobre  o  Calendário  2015  da  Unespar;  Item  4.  Aprovação  do 
Calendário  2015  específico  para  o  campus de  Paranaguá;  Item  5. Aprovação  do 
Regulamento  do  Vestibular  2015/2016;  Item  6. Deliberação/Aprovação  de  alterações 
curriculares  no  curso  de  Musicoterapia  do  Campus de  Curitiba  II;  Item  7. 
Deliberação/Aprovação de alterações curriculares no curso de Licenciatura em  Música do 
Campus de Curitiba II. A reunião iniciou com saudação do Presidente do Conselho, reitor 
Antonio Carlos  Aleixo que,  após leitura da Ordem do Dia,  solicitou aos presentes  se 
alguém gostaria de manifestar-se quanto a mesma. Não havendo manifestações, a pauta 
foi colocada em discussão que, sem manifestações, foi APROVADA por UNANIMIDADE. 
Em seguida,  passou-se à  discussão da Ata  da 1ª·  Sessão do CEPE,  quando alguns 
conselheiros  manifestaram  o  não  recebimento  da  mesma  junto  com  a  convocação, 
enquanto outros manifestaram recebimento. Diante do impasse e em virtude da falta de 
tempo para apreciação da mesma, a aprovação da ata ficou como último ítem da pauta a 
ser deliberado. O pró-reitor de Ensino de Graduação, professor Mário Cândido de Athayde 
Junior,  manifestou-se  sobre  a  pauta  basear-se  somente  em  assuntos  relativos  à 
PROGRAD, levando-se em conta a retomada de atividades após a greve. Em seguida, 
passou a palavra para a Diretora de Programas e Projetos, professora Edinéia Chilante,  
que fez  breve relato  sobre  os  dados gerais  do  edital  de  Monitoria  e  aproveitou  para 
convidar os Diretores de Centro a apoiarem os estudantes selecionado como forma de 
incentivo. O pró-reitor Mário relatou também sobre o início, em breve, do Programa de 
Reestruturação dos Cursos em todos os  campi da Unespar. O pró-reitor de Pesquisa e 
Pós-graduação, professor Frank Antonio Mezzomo, solicitou a palavra para relatar sobre 
os  editais  06  e  10/2015  (Apoio  à  participação  de  docentes  em  eventos  científicos),  
012/2015 (Apoio à publicação de artigos em periódicos científicos) e 013/2015 (Apoio à 
participação  de  docentes  e  discentes  de  programas  de  Pós-graduação  em  eventos 
científicos),  lançados pela PRPPG, bem como solicitou apoio dos Diretores de Centro 
para a correta instrução dos processos, a fim de que atrasos sejam evitados. O pró-reitor  
relatou também sobre o início da discussão do regulamento da pós-graduação e sobre a 
publicação de edital complementar da Iniciação Científica, que possui duas finalidades: 
reparar o possível prejuízo ocorrido com a greve e a finalidade pedagógica que visa a 
correta instrução dos processos. Encerrou sua manifestação falando  sobre o edital de 
Apoio à Iniciativa Científica, também sobre o EAIC e o 5º Seminário de Pesquisa e Pós-
graduação que acontecerá em outubro,  no  campus de  Campo Mourão.  A diretora do 
campus de Curitiba I – EMBAP, pediu registro em ata da sua presença, representando, 
sem direito a voto, os conselheiros do campus, que enviaram justificativas. Em seguida, 
foram lidas as justificativas dos ausentes e a Carta de Renúncia da Conselheira membro 
representante dos discentes do  campus de Paranaguá, todas acatadas pelo Conselho. 
Nada  mais  a  ser  comunicado,  passou-se  à  deliberação  dos  itens  da  pauta:  Item  3. 
Aprovação da Minuta de Resolução sobre o Calendário 2015 da Unespar: apresentação 
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foi  feita   pelo  pró-reitor  Mário  Athayde,  com  a  presença  do  Diretor  de  Registros  
Acadêmicos,  que  esclareceu  que  a  principal  diferença  entre  as  três  propostas  de 
calendários  é  o  período  de  férias,  concluindo  que  a  PROGRAD  indica,  como  mais 
adequada,  a  proposta de Calendário  “A”,  sob a justificativa de que as aulas da rede 
básica que estavam em greve e o alunda da Unespar que depende de transporte escolar. 
Colocado o ítem em discussão, o Conselheiro Nilton Poyer solicitou esclarecimento sobre 
a possibilidade de existir  um calendário exclusivo aos alunos concluintes. O pró-reitor 
Mário Athayde esclareceu não ser possível por conta da exigência do cumprimento de 
200  (duzentos)  dias  letivos.  A Conselheira  Cristiane  Paes  relatou  que  o  movimento 
estudantil,  analisando  as  três  propostas  de  calendário,  propês  que  sejam aprovados 
calendários diferentes para cada campus. A conselheira Salete Machado, em reunião com 
o  Conselho  de  Centro  de  Áreas,  indica  a  proposta  de  Calendário  “B”  como  a  mais 
adequada.  A Conselheira  Marcela  Carvalho relatou  que  os  discentes  do  campus de 
Paranavaí  optaram pela  proposta  de  Calendário  “A”.  O  conselheiro  Leonardo  Sartori  
manifestou-se acerca da importância de um calendário único como uma das formas de 
consolidação da universidade. O conselheiro Edmar Bonfim relatou que, no  campus de 
Paranavaí, houve consenso entre os Colegiados e os Centros de Áreas na escolha da 
proposta de Calendário “A”. O pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação, professor Frank 
Mezzomo, esclareceu que a Pós-graduação tem uma secretaria própria e consultou sobre 
a possibilidade das atividades serem iniciadas em março de 2016. O pró-reitor de Ensino 
de Graduação, professor Mário Athayde, informou que existe a possibilidade de se pensar  
um  calendário  próprio  para  a  pós-graduação  e  aproveitou  para  reiterar  a  fala  do 
Conselheiro  Leonardo  Sartori  sobre  a  importância  da  unificação  de procedimentos.  A 
Conselheira Nájela Ujiie informou que houve a discussão no campus de União da Vitória, 
conforme orientado pela PROGRAD. O pró-reitor de Extensão e Cultura, professor Aurélio 
Bona Junior, manifestou sua preocupação para que não haja uma disputa entre docentes,  
discentes e agentes na votação do calendário. Em votação a proposta da Conselheira 
Cristiane Paes que prevê um calendário próprio para cada campus. O pró-reitor Aurélio 
Bona Junior solicita maiores esclarecimentos sobre os efeitos que esta proposta terá, 
caso seja aprovada. A dúvida foi sanada pelo Diretor de Registros Acadêmicos, Angelo 
Ricardo  Marcoti,  que  explicou  sobre  a  dificuldade  de  manutenção,  atualização  e 
unificação dos procedimentos acadêmicos caso cada  campus utilize um calendário. Em 
votação, a proposta da Conselheira Cristiane Paes foi REPROVADA por MAIORIA, com 
uma abstenção. Em seguida, as propostas de Calendários “A”, “B” e “C” foram colocadas 
em votação, sendo a proposta “A” APROVADA por MAIORIA, sem abstenções. O reitor  
informou aos presentes sobre a reunião que teve com os estudantes, que reclamaram da 
falta de participação discente nas decisões da universidade. Informou também sobre a 
disponibilização no site,  em breve,  de  um questionário  online  e em seguida passa a 
presidência da mesa ao vice-reitor, professor Antonio Varela que passou à deliberação do 
seguinte ítem da pauta: Item 4. Aprovação do Calendário 2015 específico para o campus 
de Paranaguá: relato feito pelo pelo pró-reitor Mário Ahayde. Em discussão, não houve 
manifestação. Em votação, foi APROVADO por UNANIMIDADE.  Item 5. Aprovação do 
Regulamento do Vestibular 2015/2016: relato feito pelo pró-reitor Mári Athayde que fez 
observações sobre algumas mudanças, como o Teste de Habilidade Específica (THE) dos 
campi I e II de Curitiba, que serão aplicados posteriormente e as provas “em bloco” do 
dia, em que o estudantes não poderá “zerar”. Em discussão, o Conselheira Nilton Poyer 
sugeriu a inclusão do ano de 2016 nos artigos 11 e 13. Em votação, o Regulamento do  
Vestibular  foi  APROVADO  por  UNANIMIDADE.  Nesse  momento  o  reitor  assume 
novamente a presidência da mesa e em seguida, passou-se à deliberação do Item 6 da 
pauta.  Item  6. Deliberação/Aprovação  de  alterações  curriculares  no  curso  de 
Musicoterapia do  Campus de Curitiba II: relato feito pelo pró-reitor Mário Athayde, que 
apresentou parecer  favorável  da PROGRAD quanto  ao solicitado.  Em discussão,  não 
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houve manifestação. Em votação, as alterações foram APROVADAS por UNANIMIDADE. 
Item 7. Deliberação/Aprovação de alterações curriculares no curso de Licenciatura em 
Música  do  Campus de  Curitiba  II:  relato  feito  pelo  pró-reitor  Mário  Athayde,  que 
apresentou parecer  favorável  da PROGRAD quanto  ao solicitado.  Em discussão,  não 
houve manifestação. Em votação, as alterações foram APROVADAS por UNANIMIDADE. 
Houve inclusão do item 8 da pauta  que trata  da  Resolução das Vagas do Sisu.  Em 
discussão, o conselheiro Nilton Poyer manifestou-se quanto à diminuição do número de 
estudantes  no  campus de  Campo  Mourão  e  sobre  a  inexistência  de  dados  sobre  o 
número de ingressantes na Unespar via vestibular e via Sisu. Sem mais manifestações, a 
Resolução foi colocada em votação e APROVADA por UNANIMIDADE. O conselho optou 
por aprovar a ata da 1ª sessão na próxima reunião do CEPE. Nada mais a ser discutido, o 
Presidente do Conselho  encerrou a sessão às 17:00 (dezessete horas) e, não havendo 
mais  nada  a  registrar,  eu,  Luciane  Jost  Lemos  do  Prado,  Assessora  da  Reitoria  e 
Conselhos Superiores, lavrei a seguinte ata que vai assinada por mim, pelo Presidente do 
Conselho de Ensino,  Pesquisa  e  Extensão,  professor  Antonio  Carlos  Aleixo,  e  segue 
acompanhada da lista de presença dos conselheiros.
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