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Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 4 
às nove horas e trinta minutos, no Auditório da Reitoria, sito 5 
na Rua Universitária, 1619, Jardim Universitário, na cidade de 6 
Cascavel-PR, convocados via Edital nº 021/2019-COU, de 9 de 7 
agosto de 2019, reuniram-se os membros do Conselho 8 
Universitário, em sessão extraordinária, sob a presidência do 9 
Reitor, professor Paulo Sérgio Wolff. Estiveram presentes os 10 
seguintes Conselheiros: Moacir Piffer, Alexandre Almeida 11 
Webber, Allan Cesar Faria Araújo, Aníbal Mantovani Diniz, Denis 12 
Dall’Asta, Gean Carlos Royer, Marcos Aurélio Rodrigues Alcides, 13 
Paulino José Orso, Vilmar Malacarne, Alessandra Rosa Carrijo, 14 
Carlos Alberto da Silva, Carlos Alberto Lima da Silva, Joceli 15 
de Fátima Arruda Souza Lilian Sanches Camargo, Daiana Carolina 16 
Becker, Gilmar Ribeiro de Mello, Izabela Spezzia, Ricardo 17 
Carvalho Leme, Davi Félix Schreiner, Daiana Aparecida 18 
Henrichsen, Douglas André Roesler, Iolanda Emília de Aguiar, 19 
José Ângelo Nicácio, Lair José Bersch, Neumárcio Vilanova da 20 
Costa, Paulo José Koling, Wilson João Zonin, Remi Schorn, 21 
Cristiano Stamm, Deoclécio José Barilli, Flávio Braga de Almeida 22 
Gabriel, Júnior Luiz Ferreira da Cunha, Joseline Patrícia Lehr, 23 
Muriel Padovani Giolo, Rafael Muniz de Oliveira, Edison Luiz 24 
Leismann, Paulo Renan Effgen, e Vander Piaia. Estiveram ausentes 25 
na sessão de hoje os Conselheiros: Joseane Rodrigues da Silva 26 
Nobre (justificou), Fernando José Martins, Renata Camacho 27 
Bezerra(justificou), Ana Paula Vieira, Andressa Fracaro 28 
Cavalheiro, Franciele Ani Caovila Follador, João Paulo da 29 
Rocha(justificou), Rosane Calgaro, Douglas Cardoso Dragunski, 30 
Paulo Henrique Barbosa Dias(justificou), Soraya Moreno Palácio 31 
(justificou), Josiane Maria Vendrame e Mário Cândido de Athayde 32 
Júnior(justificou). Submetidas à votação, todas as 33 
justificativas foram aceitas por unanimidade. 1. EXPEDIENTE. 34 
1.1 Comunicações: Aberta a sessão, o presidente informou quanto 35 
a questão das bolsas do Programa da Capes, que estão sendo 36 
suspensas em todo País a partir de setembro. Professor Ricardo 37 
solicitou que a Instituição informe ao bolsista o que está 38 
acontecendo, se tem risco de perder sua bolsa ou não, o 39 
presidente solicitou aguardar o parecer da desembargadora que 40 
está analisando o processo e o procurador jurídico deu 41 
informações complementares sobre o assunto. O Conselheiro Renan 42 
nos informou a respeito do lançamento da campanha do Vestibular 43 
que será dia 29 de agosto e reforçou que esse ano vai ter uma 44 
novidade, que foi ideia de um dos conselheiros, prof. Cristiano 45 



2 

 

Ata nº 005/2019-COU, da reunião extraordinária realizada em 15 de 

agosto de 2019. 

de viabilizar o recebimento via cartão de crédito, isso foi 46 
possível, esse ano a Unioeste talvez seja a única Universidade, 47 
pelo menos pública, que vai receber a taxa de inscrição por 48 
cartão de crédito e na mesma linha que o Prof. Cristiano sugeriu 49 
vai ser possível parcelar o taxa de inscrição em duas vezes, na 50 
próxima semana vai estar fazendo as filmagens, tem até amanhã 51 
para que as direções verifiquem o conteúdo do roteiro adequado. 52 
O Presidente retoma agora a reunião e informa que dará tempo 53 
para se pronunciarem quanto ao pedido de vistas os Conselheiros 54 
Denis e Marcos e sindicatos terão 5 minutos para se 55 
pronunciarem. Passou a palavra para o Giancarlo Tozo do 56 
Sinteoeste que comentou que a solicitação para suspensão do 57 
calendário acadêmico durante todo o período de greve retroativo 58 
ao dia 22 até o final da greve importante lembrar leve isso em 59 
consideração que a greve suspensa pelos sindicatos nas suas 60 
assembleias no dia 9 entretanto como a diferença de dois dias 61 
do retorno então é importante que leva em consideração o direito 62 
à greve daqueles professores que seguiram a orientação da 63 
Assembleia do Sinteoeste e permaneceram em greve por mais esses 64 
dois dias e que as atividades que foram realizadas e autorizadas 65 
pelos comandos sejam automaticamente convalidadas. Passou a 66 
palavra para a Professora Liliam Faria Porto Borges da 67 
Adunioeste, que comentou na íntegra: “Boa tarde Senhor Reitor, 68 
senhores e senhoras conselheiros todos presentes a garantia das atividades 69 
da plena reposição de aulas, atividade de pesquisa e extensão durante o 70 
período de greve é não só simbólica mas efetivamente dada pela suspensão do 71 
calendário, este comando que se reuniu cotidianamente segue se reunindo, 72 
definiu um conselho de ética então que autorizou algumas atividades que 73 
foram solicitadas como atividades essenciais, na definição de um conjunto 74 
de atividades essenciais e fomos autorizando pontualmente todas as 75 
solicitações então a gente entende que é preciso que o calendário seja 76 
suspenso, que todas as atividades realizadas quando encima do Conselho de 77 
Ética do comando de greve sejam automaticamente convalidadas e aquelas 78 
atividades que aconteceram sem autorização do Conselho de ética, como é 79 
praxe nessa Universidade ser remetidas ao CEPE  para análise serão ou não 80 
convalidados nesse sentido defendendo o movimento contundente legítimo que 81 
essa Universidade fez a gente queria inclusive solicitar que o comitê de 82 
ética e o comando possa ser inclusive ouvido é pelo CEPE nas suas câmaras 83 
nesse processo de convalidação porque nós temos também uma história de 84 
atividades que acontecem durante a greve que são depois de forma 85 
secundarizada análise pelo CEPE no processo de convalidação, então isso para 86 
nós é bastante importante a gente deixa aqui uma observação para um outro 87 
conselho mas este como conselho maior a gente queria deixar isso registrado, 88 
com relação à falta no dia de hoje quando a greve está suspensa nós estamos 89 
entendendo que não existe nenhum nenhum nenhuma forma de obstacularizar a 90 
suspensão do calendário, nós tivemos um movimento de chantagem do governo 91 
estadual para com movimento de greve no estado todo para constranger o 92 
movimento essa vinculação entre os calendários acadêmicos e os processos 93 
administrativos é isso se desdobrou na nossa universidade também e por muitos 94 
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momentos como Jean também já disse a gente teve a suspensão aqui do debate 95 
entendendo que a suspensão do calendário acadêmico é prejudicava 96 
procedimentos administrativos nós estamos pedindo a suspensão do calendário 97 
a partir do dia 22 porque não a partir do dia 11 quando começou a nossa 98 
greve porque o dia 11 era um momento que a gente estava em recesso e naquela 99 
semana aconteceram exames inclusive o comando que começava a se organizar 100 
entendeu por bem deveriam ser realizar por isso a gente entende que o 101 
calendário deve ser suspenso a partir de 22 que quando retornava atividade 102 
acadêmica no significava segundo semestre, por isso a gente tá pedindo a 103 
partir do dia 22 com retorno 12 ou 14, porque nós estamos também respeitar 104 
a diferença aí das assembleias dos sindicatos, tanto para os professores que 105 
retornaram os alunos que retornaram quanto aqueles professores que não se o 106 
legítimo direito Seguir em greve até o dia 13 o que nós queremos destacar é 107 
que hoje pela manhã tivemos uma reunião fomos muito bem recebidos pelo pró-108 
reitor de recursos humanos por que a gente foi se informar como o comando 109 
de greve se havia obstáculos a suspensão do calendário acadêmico considerando 110 
que a gente não está em greve a greve está suspensa nós entendemos que todas 111 
as renovações de contrato aconteceram que os novos contratos estão tramitando 112 
no seu caminho natural e portanto respeitados os prazos esses professores 113 
só entrarão em sala de aula possivelmente em setembro então a suspensão 114 
entre o dia 22 e 12 ou 14 não impactará em absolutamente nada, inclusive 115 
entendendo que muitas questões colocadas aqui que se tenta imputar a greve 116 
como problematização dos procedimentos administrativos ou não procede, não 117 
tem não tem história de professores sem receber salário é o único caso que 118 
a gente foi perguntar isso tudo para Pró-Reitoria único caso que pode 119 
acontecer de um professor ter 20 dias de defasagem entre a sua renovação de 120 
contrato e o salário, a culpa é do atraso do Decreto do governo que chegou 121 
só dia 31 de julho, no último dia da liberação das horas, então a gente 122 
queria fazer um apelo aos conselheiros aqui, com a comunidade acadêmica 123 
presente, que sejam sensíveis a pauta da suspensão do calendário, tanto na 124 
legitimação do nosso movimento de luta fundamental para garantir a manutenção 125 
dos nossos direitos apesar de que a gente segue imobilizado mas agora com a 126 
greve suspensa e sem nenhum impeditivo do ponto de vista das questões 127 
relativas a contratação ou renovação de contratos nossos professores 128 
colaboradores tão necessários para o pleno andamento dos cursos da nossa 129 
instituição. Muito obrigada”. Na sequência o Conselheiro Lair 130 
informou que o Grupo de Trabalho sobre a LEGU - Lei das 131 
Universidades Estaduais do Paraná, reunido deliberou por 132 
constar na pauta o tema que solicitam a retirada de pauta de 133 
hoje desse assunto porque não houve o retrabalho e novo debate 134 
nos campi. O Presidente passou a palavra ao Conselheiros Denis 135 
que pediu vista sobre a questão de suspensão do calendário 136 
acadêmico e o Conselheiro Marcos que pediu vista sobre todas as 137 
matérias que justificaram seus pedidos e comentaram seus 138 
relatórios. 2. ORDEM DO DIA. Item 2.1. CR nº 57844/2019. 139 
Interessado: Carlos Alberto da Silva – Membro do COU Matéria: 140 
Edital de Autoconvocação subscrito por Conselheiros do COU – 141 
Deliberar e suspender os calendários acadêmicos. Após muita 142 
discussão o encaminhamento dado a matéria pelo presidente foi 143 
de que a matéria é de prerrogativa do Cepe e será encaminhada 144 
extraordinariamente para decidir o Cepe. Aprovada. Item 2.2. CR 145 
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nº 55622/2018 Interessado: PRORH. Matéria: Instrução de Serviço 146 
referente Licença Especial. Aprovada a retirada de pauta. Item 147 
2.3. CR nº 57423/2019, de 28 de maio de 2019. Interessado: 148 
Secretaria dos Conselhos Superiores. Matéria: Dedicação 149 
exclusiva de bolsistas da Unioeste. Aprovado parecer 150 
desfavorável a solicitação de retirada da Dedicação exclusiva 151 
para bolsista da Unioeste seguindo o parecer jurídico 056 152 
páginas 19 a 21 da CR. Item 2.4. CR nº 48200/2016. Interessado: 153 
Rosana Becker. Matéria: Retorno de pós-graduação, curso de 154 
doutorado, da docente Rosana Becker, lotada no Centro de 155 
Educação, Comunicação e Artes - CECA, campus de Cascavel. O 156 
parecer é de que seja aplicado a legislação vigente quanto ao 157 
retorno sem conclusão do doutorado, aprovado. Item 2.5. CR nº 158 
54793/2018. Interessado: Nildo Alcântara. Matéria: Abertura de 159 
Sindicância. Aprovado parecer desfavorável. Item 2.6. CR nº 160 
57856/2019. Interessado: Joab Monteiro de Souza. Matéria: 161 
Recurso do 1º Processo Seletivo Simplificado de Docentes – PSS1 162 
-2019, campus de Foz do Iguaçu. Negado o recurso com 3 163 
abstenções, três votos contrários. Item 2.7. CR nº 57864/2019. 164 
Interessado: Diretoria de Concurso Vestibular. Matéria: Taxa 165 
para reexame da prova de redação do Concurso Vestibular da 166 
Unioeste. Aprovado. Item 2.8. CR nº 57863/2019. Interessado: 167 
Diretoria de Concurso Vestibular. Matéria: Alteração da 168 
Resolução da Banca Permanente de Correção de Redações do 169 
Vestibular da Unioeste. Aprovado. Item 2.9. CR nº 50925/2017. 170 
Interessado: Núcleo de Desenvolvimento Regional – Jandir 171 
Ferrera de Lima. Matéria: Resolução que cria a Bolsa de Apoio 172 
a Pesquisa, Ensino, Extensão Tecnológica Inovadora no Âmbito da 173 
Unioeste. Retirado de pauta para cumprir com as recomendações 174 
das câmaras. Item 2.10. CR nº 57774/2019. Interessado: Direção 175 
Geral do campus de Foz do Iguaçu. Matéria: Homologação da Ata 176 
nº 001/2019 – Comissão de levantamento e avaliação dos bens 177 
patrimoniais inservíveis da Unioeste. Aprovado. Item 2.11. CR 178 
nº 57625/2019. Interessado: PRORH. Matéria: Homologação do 179 
resultado final da Avaliação do Estágio Probatório de Agentes 180 
Universitário lotados no campus de Cascavel, Toledo e Reitoria 181 
- 1ª e 2ª fases. Aprovado. Na sequência, foram apreciados e 182 
deliberados em bloco os itens de 2.12 a 2.14. Os itens são: Item 183 
2.12. CR nº 57357/2019. Interessado: PRORH. Matéria: Ato 184 
Executivo nº 027/2019-GRE, de 17 de maio de 2019, que aprovou, 185 
ad referendum do COU, a ampliação de uma vaga a integrar o 1º 186 
Processo Seletivo Simplificado/2018 da Unioeste para Docentes. 187 
Aprovado. Item 2.13. CR nº 57588/2019. Interessado: Prograd. 188 
Matéria: Ato Executivo nº 030/2019-GRE, de 19 de junho de 2019, 189 
que aprovou, ad referendum do COU, a prorrogação do prazo para 190 
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matrícula para os cursos de graduação, na modalidade de Educação 191 
à Distância, para o ano letivo de 2019. Item 2.14. CR nº 192 
57763/2019. Interessado: PRORH. Matéria: Ato Executivo nº 193 
031/2019-GRE, de 10 de julho de 2019, que aprovou, ad referendum 194 
do COU, a ampliação de uma vaga a integrar o 1º Processo Seletivo 195 
Simplificado/2018 da Unioeste para Docentes. Todos os itens, de 196 
2.12 ao 2.14 foram aprovados por unanimidade de votos. Item 197 
2.15. CR nº 54901/2018. Interessado: Prograd. Matéria: Impacto 198 
financeiro para alteração do Projeto Político-Pedagógico do 199 
Curso de Ciência da Computação, Campus de Cascavel. Aprovado 200 
conforme parecer da Proplan página 124. Item 2.16. CR nº 201 
57319/2019. Interessado: Cogeps. Matéria: Planilha orçamentária 202 
do 1º Processo Seletivo Simplificado de Docentes – PSS1 -2019. 203 
Aprovado. Item 2.17. CR nº 57330/2019. Interessado: Cogeps. 204 
Matéria: Planilha orçamentária do 1º Processo Seletivo 205 
Simplificado de Agentes Universitários – PSS1 -2019. Item 2.18. 206 
CR nº 57443/2019. Interessado: Cogeps. Matéria: Planilha 207 
orçamentária do 2º Processo Seletivo Simplificado de Agentes 208 
Universitários – PSS2 -2019. A Câmara de Ensino solicitou mais 209 
tempo para análise, foram retirados de pauta. Item 2.19. CR nº 210 
57573/2019. Interessado: Edson Antonio da Silva. Matéria: 211 
Planilha orçamentária do ECAPS – Encontro de Coordenadores e 212 
Assistentes da Pós-Graduação Strictu Sensu. Aprovado. Na 213 
sequência, foram apreciados e deliberados em bloco os itens de 214 
2.20 a 2.25. Os itens são: Item 2.20. CR nº 55689/2018. 215 
Interessado: Cogeps. Matéria: Prestação de contas do Concurso 216 
Externo para o Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Item 217 
2.21. CR nº 55839/2018. Interessado: Cogeps. Matéria: Prestação 218 
de contas do 3º Processo Seletivo Simplificado de Docentes – 219 
PSS3 - 2018. Item 2.22. CR nº 54472/2018. Interessado: Gabinete 220 
da Reitoria. Matéria: Prestação de contas do 2º Processo 221 
Seletivo Simplificado de Agentes Universitários – PSS2 -2018. 222 
Item 2.23. CR nº 56494/2019. Interessado: Cogeps. Matéria: 223 
Prestação de contas do 3º Processo Seletivo Simplificado de 224 
Agentes Universitários – PSS3 - 2018. Item 2.24. CR nº 225 
53045/2017. Interessado: Cogeps. Matéria: Prestação de contas 226 
do 3º Processo Seletivo Simplificado de Docentes – PSS3 - 2017. 227 
Item 2.25. CR nº 55162/2018. Interessado: Cogeps. Matéria: 228 
Prestação de contas do 35º Concurso Público de Docentes - 2018. 229 
Todos os itens, de 2.20 ao 2.25 foram aprovados por unanimidade 230 
de votos. Item 2.26. LEGU- Lei Geral das Universidades do Paraná 231 
não tem processo não tem pareceres, o Presidente propôs uma 232 
reunião exclusiva para debater a lei geral para o dia 26 ou 27 233 
para até o dia 30 para fazer ajustes do documento final. Item 234 
2.27. CR nº 57792/2019. Interessado: Paulo Sérgio Wolff. 235 
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Matéria: Possibilidade de candidatura para o cargo de Vice-236 
Reitor. As Câmaras de Administração e Planejamento e de 237 
Legislação posicionaram-se contrários a solicitação, com base 238 
na Resolução do TSE 21.483/DF/2003. Item 2.27-A. CR nº57801/2019 239 
Interessado: Comissão da regulamentação da consulta acadêmica 240 
2019 - Unioeste. Matéria: Documentos da regulamentação da 241 
consulta acadêmica 2019 - Unioeste. uma reunião exclusiva sobre 242 
esse tema, juntamente com a LGU. Nada mais havendo a tratar, o 243 
Presidente do Conselho encerrou a sessão, e eu Jacqueline Lúcia 244 
Camilotti, secretária dos Conselhos Superiores, redigi esta Ata 245 
que é assinada por mim, pelo Presidente e demais Conselheiros 246 
do Conselho Universitário presentes à sessão de aprovação. 247 

 248 


