
ATA DA 4a REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO DE

REVISÃO DO ESTATUTO E REGIMENTO GERAL DA UENP - REALIZADA NO

DIA 18 DE MAIO DE 2016

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze

horas e trinta minutos, reuniram-se no salão nobre da Reitoria, em Jacarezinho,

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: 1) leitura da ata da reunião do dia 12

de abril de 2016, a qual foi aprovada por unanimidade; 2. Apresentação do ofício

003/2016 enviado à Câmara de Legislação e Recurso do Consuni da UENP (art.

3o  da  Resolução  001/2016  do  CONSUNI/UENP)  –  somente  para  ciência  dos

membros da Comissão;  3.  Apresentação do Prof.  Luiz  Fernando Kazmierczak

(Bases teóricas  das  diferenças entre  Estatuto  e  Regimento  Geral).  Durante  a

apresentação, o Professor Fabiano fez um aparte sobre o documento do novo

PDI. Como a missão da Universidade também vai ser revista nesse documento,

depois de elaborado, ele deverá ser analisado por esta comissão. O Prof. Luiz

Fernando  explicou  que  artigos  da  lei  que  criou  a  Universidade  precisam  ser

revistos porque novos cursos foram criados. Explicou ainda que o Estatuto é mais

enxuto, suas regras são mais simples e gerais, mas é o mais importante porque

tudo  tem  que  se  subordinar  a  ele;  o  Regimento  especifica,  regulamenta  o

estatuto, mas não inova; 4. Apresentação do Estatuto da UENP – subcomissão

(membros do campus de Cornélio Procópio). A Professora Cristina falou sobre os

itens  do  estatuto:  Da  Universidade  e  seus  Fins,  em que  salientou  a  falta  de

regimento dos Centros e que a autonomia, prevista na CF deve ser prevista no

Estatuto. Da Organização, em que questionou a falta de comunicação entre os

centros. Do Patrimônio e Recursos Financeiros. Aqui discutiu-se sobre a gestão

orçamentária (Centralização X Descentralização). Os professores fizeram apartes

sobre  o  Meta  4;  rendas  eventuais;  sobre  a  Universidade  ser  pública  e  estar

subordinada ao Estado, podendo criar cursos, mas não cargos e que não se pode

mudar o que atingir as leis gerais. A Professora ainda falou sobre os itens: Da
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Administração  da  Universidade,  Das  Atividades  Acadêmicas,  Da  Comunidade

Universitária  (com  questionamentos  sobre  participação  dos  docentes  em

comissões  e  certos  aspectos  que  são  decididos  por  Conselhos  e  não  pelo

Estatuto ou Regimento), Das Dignidades Universitárias e Das Disposições Gerais

e  Transitórias.  5.  Apresentação  do  instrumento  de  coleta  de  sugestões  de

alteração do Estatuto e do Regimento Geral – subcomissão liderada pelo Prof.

Glauco.  O Prof.  Glauco falou  sobre  o  processo e  instrumentos  de consulta  à

Comunidade Acadêmica e Sociedade Civil Organizada para a revisão do Estatuto

e Regimento da UENP. Discorreu sobre a elaboração de cronograma das etapas

de consultas para a disponibilização em veículos de comunicação. Ainda explicou

sobre o credenciamento para o qual será disponibilizado um formulário no site da

UENP com os dados necessários. Haverá um período para inscrição e, após, um

prazo para homologação dos representantes. De cada Campus sairão 4 (quatro)

documentos, um para cada Grupo: Discentes, Docentes, Agentes Universitários e

Sociedade Civil Organizada. Como são 3 (três) Campi, ter-se-ão 12 documentos

no total. Em relação aos Discentes ficou decidido que serão 25 grupos divididos

por curso; quanto aos Docentes, haverá 1 (um) representante por curso eleito por

seus  pares;  sobre  os  Agentes  Universitários,  estes  escolherão  seus

representantes e, em relação aos membros da Sociedade Civil Organizada, serão

até 5 representantes por Campus. Sobre o instrumento de consulta à Sociedade

Civil  Organizada,  ficou  decidido  que  a  sua  conclusão  será  feita  na  próxima

reunião  que  ficou  marcada  para  o  dia  06  de  junho  em Cornélio  Procópio  às

14h30min.  O  Professor  Fabiano  Gonçalves  Costa  encerrou  a  reunião

agradecendo a presença de todos e eu, Marilene Prezzotto, Vice-Secretária da

Comissão Coordenadora, lavrei  a presente ata que,  após lida e aprovada,  vai

assinada  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  Jacarezinho,  Paraná,  aos

dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis.
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