
ATA DA 3a REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO DE

REVISÃO DO ESTATUTO E REGIMENTO GERAL DA UENP - REALIZADA NO

DIA 12 DE ABRIL DE 2016

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze  horas

e quinze minutos,  reuniram-se no laboratório  3  do  CCT, em Bandeirantes,  os

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

pelo presidente da Comissão, Professor Fabiano Gonçalves Costa, que iniciou a

reunião com os seguintes assuntos: a) leitura da ata da reunião do dia 01 de

março de 2016, a qual foi aprovada por unamidade; b) exposição da Resolução

001/2016 CONSUNI/UENP, que ampliou a função da Comissão Coordenadora do

Processo  de  Revisão  do  Estatuto,  incluindo  a  coordenação  do  processo  de

revisão do Regimento Geral da UENP; c) apresentação da Resolução 001/2016

do  CONSUNI,  que  definiu  que  esta  Comissão  possui  caráter  propositivo;  d)

finalização  e  aprovação  do  Regimento  Interno  da  Comissão;  e)  discussão  de

propostas de metodologia dos trabalhos da Comissão, sendo aprovada a seguinte

metodologia: 1a ETAPA - disponibilização dos instrumentos para a comunidade

universitária (discentes; docentes e agentes universitários) e para a comunidade

externa; 2a ETAPA – recolhimento e organização das propostas – sistematização

das propostas e eleição dos delegados dos diversos segmentos que participarão

na Conferência de Revisão do Estatuto e Regimento Geral da UENP; 3a ETAPA –

realização da Conferência de Revisão do Estatuto e Regimento Geral da UENP,

com elaboração da proposta de estatuto e regimento geral revisados; 4ª ETAPA –

reunião final da Comissão Coordenadora do Processo de Revisão do Estatuto e

Regimento Geral da UENP, com encaminhamento das propostas ao CONSUNI; 5a

ETAPA – Reunião do Conselho Universitário com a deliberação sobre a proposta

final  do  Estatuto  e  Regimento  Geral  da  UENP;  f)  foram  designadas  duas

subcomissões,  sendo  a  primeira  relativa  ao  estudo  do  Estatuto  da  UENP,

composta pelos professores Tiago Valente, Luiz Eduardo Araújo, Carlos Eduardo

Gonçalves  Aggio,  pela  agente  universitária  Juliana  Jacob  de  Andrade  e  pela

discente Poliana Baganha Munhoz.  A segunda subcomissão,  responsável  pela
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elaboração do instrumento  de coleta de  proposta  de alterações do estatuto  e

regimento geral da UENP, é  composta pelos  professores Glauco Carlos Silva,

Francisco C. Mainardes da Silva, Annecy Tojeiro Giordani, Éderson Marcos Sgarbi

e pelo agente universitário Rosivaldo Pereira Gequim. Ficou decidido que ambas

as comissões apresentariam os resultados de seus trabalhos na próxima reunião.

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. Bandeirantes - Paraná, aos doze dias do mês de

abril do ano de dois mil e dezesseis.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


