
ATA DA  REUNIÃO  DA  COMISSÃO  COORDENADORA  DO  PROCESSO  DE

REVISÃO DO ESTATUTO DA UENP UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE

DO PARANÁ – UENP – REALIZADA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2016.

No primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze

horas, reuniram-se na Sala de Reunião do Gabinete, em Cornélio Procópio, os

membros da Comissão, conforme lista de presença anexa. A reunião foi presidida

pelo Professor Fabiano Gonçalves Costa, Magnífico Vice-Reitor da UENP, que

iniciou a reunião com a discussão dos seguintes assuntos: a) apresentação da

portaria de nomeação dos membros; b) análise da proposta de texto para o sítio

da UENP, como forma de divulgação dos trabalhos da Comissão, aprovado por

todos;  c)  solicitação  de  inclusão  de  pauta  nas  congregações  dos  campi para

representantes da Comissão explanar sobre o processo de revisão do regimento

interno da Comissão, que foi  aprovado por todos; d) análise da solicitação ao

Conselho Universitário para deliberar sobre a forma de atuação da Comissão e

ampliação  das  atribuições  da  Comissão,  incluindo  o  processo  de  Revisão  do

Regimento  Geral  da  UENP,  que  foi  aprovada  por  todos;  e)  discussão  do

Regimento Interno da Comissão, que ainda não foi finalizado pois necessita da

resposta  do  Consuni  de  que  trata  o  item anterior;  f)  foram eleitos:  Professor

Fabiano  Gonçalves  Costa,  Presidente  da  Comissão;  Professor  Luiz  Fernando

Kazmierczak,  Vice-Presidente  da  Comissão;  Bibliotecária  Juliana  Jacob  de

Andrade, Secretária e a Professora Marilene Prezzotto, Vice-Secretária. Devido

ao avançado da hora, o Presidente da reunião decidiu transferir para a próxima

reunião da Comissão, a explanação do Prof. Luiz Fernando Kazmierczak sobre as

diferenças teóricas entre Estatuto e Regimento. O Professor Fabiano Gonçalves

Costa encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e eu, Juliana Jacob

de Andrade, Secretária da Comissão Coordenadora, lavrei a presente ata que,

após  lida  e  aprovada,  vai  assinada  pelos  membros  presentes  Comissão

Coordenadora da UENP. Cornélio Procópio - Paraná, ao primeiro dia do mês de

março do ano de dois mil e dezesseis.
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