
Memória da Reunião do dia 17 de fevereiro de 2016 da Comissão Coordenadora do Processo de

Revisão do Estatuto da Universidade Estadual do Norte do Paraná.

Na reunião do dia 17 de fevereiro de 2016, ficaram acordados os seguintes itens:

1. O coordenador pró-tempore da Comissão, Prof. Fabiano Costa, irá convocar os membros da comissão

para a próxima reunião, marcada para o dia 01 de março de 2016;

2.  Foi  relatada  a  necessidade  de  construção  e  aprovação  do  regimento  interno  da  Comissão

Coordenadora.  Portanto,  na  próxima  reunião  será  proposto  um regimento  interno,  apresentado  pelo

coordenador pró-tempore da Comissão auxiliado pela Profa. Maria Cristina;

3. Após a discussão e aprovação do regimento interno, a Comissão procederá a escolha do Presidente e

do Secretário da Comissão;

4.  Também serão  apreciados  o  calendário  de  reuniões  e  o  cronograma de  atividades  da  Comissão,

apresentados pelo coordenador pró-tempore da comissão;

5.  O coordenador  pró-tempore  se  comprometeu  a  construir  um documento  solicitando  ao  Conselho

Universitário a ampliação das imcumbências da Comissão, no sentido de incluir a revisão do Regimento

Geral da UENP. Este item será discutivo e apreciado pela Comissão na próxima reunião;

6. Foram definidas tarefas a serem executadas por todos os membros da Comissão, divididas da seguinte

forma:

6.1 Leitura de estatutos de outras IES

6.1.1 Membros da comissão pertencentes ao campus de Jacarezinho – Leitura do estatuto da UEM;

6.1.2 Membros da comissão pertencentes ao campus Luiz Meneghel – Leitura do estatuto da UEPG;

6.1.3 Membros da comissão pertecentes ao campus de Cornélio Procópio – Leitura do estatuto da UEL;

(neste item, o coordenador pró-tempore, gostaria de recomendar a leitura o estatuto da UENP por todos

os membros).

6.2 Explanação teórica sobre diferenças conceituais entre Estatuto e Regimento

O coordenador pró-tempore solicitou ao membro da Comissão, Prof. Luiz Fernando Kazmierczak, que

realizasse na reunião do dia 01 de março, uma breve explanação teórica sobre os preceitos teóricos que

diferenciam o Estatudo do Regimento das instituições. O mesmo professor (Luiz Fernando) também se

propôs a resgatar as Leis relativas à criação da UENP.


