
ATA DA 5a REUNIÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO DE

REVISÃO DO ESTATUTO E REGIMENTO GERAL DA UENP - REALIZADA NO

DIA 06 DE JUNHO DE 2016

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze  horas

e quarenta e cinco minutos, reuniram-se no Gabinete da Direção de Campus, em

Cornélio Procópio, 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 18 de maio de 2016, a qual foi aprovada por unanimidade;

2. Apresentação do instrumento de coleta com sugestões de alteração do Estatuto

e do Regimento Geral – subcomissão liderada pelo Prof. Glauco. Inicialmente, o

professor Fabiano expôs o site da Unicamp e seu estatuto com a finalidade de

verificarmos o formulário de consulta e coleta de sugestões utilizados por aquela

instituição. A professora Maria Cristina comentou sobre os formulários utilizados

pela  Universidade da Bahia  e  pela  UDESC.  O professor  Fabiano questionou

sobre o público que poderá submeter propostas de alteração do Estatuto e do

Regimento  Geral,  sendo  definido  que  tanto  a  comunidade  interna  como  a

comunidade  externa   poderão  submeter  propostas,  em  formulários  próprios.

Houve a discussão sobre a identificação no formulário,  e ficou estabelecida a

necessidade de identificação individual ou de grupos. O servidor Lucas Fonseca

atentou para o fato de poder ocorrer poucas pessoas interessadas em submeter

propostas, o que reforça a necessidade de atuação de ampla divulgação sobre o

processo de revisão. A professora Vanderléia relatou sobre a experiência anterior

de construção e aprovação do Estatuto e Regimento Geral da UENP e alertou

sobre a pouca participação das comunidades interna e externa no processo. A

Professora  Maria  Cristina  questionou  sobre  como  selecionaremos  a

representação de delegados durante quarta etapa do processo de revisão desses

documentos, e o professor Fabiano sugeriu que os delegados de cada segmento

das comunidades interna e externa devem ser escolhidos dentre os membros que

enviarem propostas, no entanto, essa discussão não foi finalizada. Em relação à

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



divulgação, foi estabelecida uma sub-comissão,  formada pelos membros Lucas

Fonseca,  Fabiano  Gonçalves  Costa  e  Luiz  Eduardo  de  Araújo,  que  deverá

elaborar  as  estratégias  de  divulgação  do  processo  de  revisão  do  Estatuto  e

Regimento Geral da UENP. A sub-comissão deverá apresentar o planejamento de

divulgação na reunião do dia 04 de julho de 2016, que acontecerá no campus Luiz

Meneghel às 14h30min. Ainda na reunião do dia 04 de julho a sub-comissão de

instrumento, liderada pelo professor Glauco, deverá apresentar o instrumento de

coleta de sugestões. 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 da Comissão. Campus de Cornélio Procópio

– Paraná, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis.
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