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Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e 4 
dezenove, às nove horas e trinta minutos, no Auditório da 5 
Reitoria, sito na Rua Universitária, 1619, Jardim Universitário, 6 
na cidade de Cascavel-PR, convocados via Edital nº 024/2019-COU, 7 
de 22 de agosto de 2019, reuniram-se os membros do Conselho 8 
Universitário, em sessão extraordinária, sob a presidência do 9 
Reitor, professor Paulo Sérgio Wolff. Estiveram presentes os 10 
seguintes Conselheiros: Moacir Piffer, Alexandre Almeida Webber, 11 
Allan Cesar Faria Araújo, Aníbal Mantovani Diniz, Denis 12 
Dall’Asta, Joseane Rodrigues da Silva Nobre, Marcos Aurélio 13 
Rodrigues Alcides, Paulino José Orso, Paulo Renan Effgen, Vilmar 14 
Malacarne, Fernando José Martins, Alessandra Rosa Carrijo, 15 
Carlos Alberto da Silva, Carlos Alberto Lima da Silva, Jair Kotz, 16 
Daiana Carolina Becker, Gilmar Ribeiro de Mello, Andressa 17 
Fracaro Cavalheiro, Franciele Ani Caovila Follador, Izabela 18 
Spezzia, Ricardo Carvalho Leme, Daiana Aparecida Henrichsen, 19 
Douglas André Roesler, Iolanda Emília de Aguiar, José Ângelo 20 
Nicácio, Lair José Bersch, Paulo José Koling, Wilson João Zonin, 21 
Remi Schorn, Cristiano Stamm, Deoclécio José Barilli, Flávio 22 
Braga de Almeida Gabriel, Paulo Henrique Barbosa Dias, Soraya 23 
Moreno Palácio, Júnior Luiz Ferreira da Cunha, Joseline Patrícia 24 
Lehr, Muriel Padovani Giolo, Rafael Muniz de Oliveira, Edison 25 
Luiz Leismann, e Vander Piaia. Estiveram ausentes na sessão de 26 
hoje os Conselheiros: Gean Carlos Royer, Paulino José Orso 27 
(justificou), Joceli de Fátima Arruda Souza(justificou), Lilian 28 
Sanches Camargo(justificou), Renata Camacho 29 
Bezerra(justificou), Ana Paula Vieira, João Paulo da Rocha, Davi 30 
Félix Schreiner, Neumárcio Vilanova da Costa(justificou), 31 
Douglas Cardoso Dragunski, Rosane Calgaro, Josiane Maria 32 
Vendrame e Mário Cândido de Athayde Júnior. Submetidas à votação, 33 
todas as justificativas foram aceitas por unanimidade. Bom dia 34 
a todos  em primeiro momento destacar a presença já foi empossado 35 
na reunião anterior mas é a primeira reunião desse novo membro 36 
nesse conselho do nosso Professor de Foz do Iguaçu que seja bem-37 
vindo fazer um bom trabalho junto conosco pela nossa 38 
universidade, passamos as comunicações: Professor Carlos Lima 39 
que o PRORH que normatiza isso que estude isso e se for 40 
necessário modificar as folhas pontos o processo de 41 
preenchimento a cobrança que nos instrua sobre isso Então essa 42 
é minha solicitação inclusive é passar para gente a informação 43 
de quando é que essas orientações serão dadas para gente essa é 44 
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minha solicitação. Conselheira Andressa comentou sua preocupação 45 
em que o conselho não elegeu nenhum membro suplente e entendemos 46 
que é necessário porque se algum dos membros em algum momento 47 
ficar doente sofrer um acidente de qualquer coisa não tem um 48 
suplente. Então pensamos que esse deveria ser um ponto que a 49 
gente podia discutir meio de início pensar já elegeu um suplente 50 
pelo menos um. Presidente comentou ver as providências se ver a 51 
linha geral têm estatuto de repente caracterizar com medida 52 
complementar daí qualquer coisa vai só para o Regimento ou a 53 
estrutura regimental tá vamos contar em ata eu me comprometo a 54 
fazer as avaliações e posteriormente nas próximas reuniões 55 
agências de repente levanta sobre esse assunto Fica acatada 56 
sugestão da possibilidade de termos suplente nos membros do COU 57 
não dos membros do COU suplente para comissão eleitoral só foram 58 
eleitos três membros a comissão eleitoral só tem três membros. 59 
ORDEM DO DIA: análise da forma de coleta de votos EAD minuta da 60 
resolução da consulta acadêmica 2019. Conselheiro Anibal 61 
comentou que a equipe do EAD professora Beatriz e o Cássio, 62 
apesar de ter votado já pela cédula de votação em papel para 63 
toda a universidade, fizeram um trabalho de ligar então para USP 64 
e ver a possibilidade de fazer isso, EAD diferente e infelizmente 65 
realmente pelo prazo a gente chegou à conclusão que eles não tem 66 
como montar uma proposta fazer eleição lá usar os servidores 67 
deles será mais equilibrado até para contar porque como foi dito 68 
na última reunião nós não temos condições de fazer por diversas 69 
alegações que foi colocado aqui o que temos que garantir 70 
realmente seja igual para todos e isso eu acho que vai ser uma 71 
dificuldade gigantesca pelos custos Então as propostas que eu vi 72 
na última semana elas não atendem isso se alguém tem alguma 73 
proposta são 32 polos, nesses 32 polos nós temos 1927 acadêmicos, 74 
nós temos os convênios com as prefeituras os polos funcionam só 75 
à noite e obviamente eleição tem que ser feita naquele local, me 76 
parece o única forma correta tem que ter uma equipe igual 77 
aconteça em qualquer outro dos campi ou no PTI e também que a 78 
gente viu da proposta que foi do Gilmar também temos lá uma urna 79 
na outra parte do campus de Beltrão. O Presidente consultou os 80 
Conselheiros para uma questão de ordem no sentido de inverter a 81 
pauta e se discuta primeiro LGU vou colocar em votação a 82 
solicitação do Conselheiro Lair se for aprovado. O Presidente 83 
convidou para se fazer presente Luiz Fernando Reis e Luiz Ames 84 
relatores do LGU - lei geral das Universidades e também presença 85 
do presidente da Adunioeste Prof. Liliam e do Sinteoeste o 86 
servidor Geancarlo. O Professor Lair, comentou: “Bom dia senhor 87 
presidente senhores e senhoras membros deste conselho esperamos fazer um 88 
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debate com conteúdo com fundamentos e que saíamos daqui com aquilo que de 89 
fato a Unioeste deseja quanto a esta minuta de anteprojeto de lei que foi 90 
trazido pelo governo do estado quero só fazer uma introdução e vou passar a 91 
palavra aos relatores porque o assunto é um pouco amplo se nós formos detalhar 92 
todos os tópicos vai longe por isso foi enviado aos conselheiros todo o 93 
material tem os anexos juntos aí por Campus aquilo que foi apresentado em 94 
cada proposta por parte do Campus, nós fomos instituídos pela Resolução 048 95 
em 13 de junho e papel do GT do grupo de trabalho tem que ficar muito claro 96 
é foi o de realizar estudos, acompanhar, sistematizar, proposições da Unioeste 97 
em relação ao ante projeto lei geral das Universidades estaduais do Paraná 98 
com o objetivo de subsidiar a discussão pela comunidade Universitária e a 99 
deliberação do COU, portanto nós vamos então trabalho realizado e que vocês 100 
vão vir aqui, nós vamos colocar aquilo que foi dito pelos campi pelas 101 
entidades não aqui apresentação de uma proposição do GTA tem que ficar muito 102 
claro certo segundo ponto realizamos sete reuniões presenciais por parte do 103 
GTA5 reuniões por videoconferência somos três vezes a Curitiba participar 104 
como ouvinte nas regiões do Seti e estamos hoje aqui no COU para apresentar 105 
o resultado deste trabalho que também provém nas participações dos nossos 106 
membros nas reuniões nos campi, quando convidados então nós tivermos reuniões 107 
em algumas houveram representantes do GTA para auxiliar nos esclarecimentos 108 
em outras não”. Luiz Fernando relator juntamente Professor Luiz 109 
Ames Vamos lá fazer as expansões: “Bom dia a todos já combinei com 110 
Cascá vamos fazer um relato bem sucinto do ponto de vista quantitativo de 111 
docentes números Gerais Depois tem o detalhamento porque essa minuta propõe 112 
depois transformar os docentes em pontos por exemplo um RT 40 vale 1.55 e 113 
tem toda uma lógica de um chamado banco de professor equivalente que depois 114 
se for preciso detalhar tá o Guilherme aí outro membro do GT enfim essa minuta 115 
resulta para nós neste momento 746 do centro equivalente a Rt-40 para a 116 
graduação, para pós-graduação tomando ano-base 2018 que é o que a Seti sugeriu 117 
nós teremos direito a 19 que é uma relação entre vagas na graduação com as 118 
matrículas na pós-graduação incluindo mestrado, doutorado e residência na 119 
área de saúde, então nós teremos 19% de docentes na pós-graduação em relação 120 
ao quantitativo da graduação. Então 746 na graduação 142 na pós-graduação 121 
daria 888 docentes efetivos na Unioeste isso é menos do que nós temos hoje. 122 
Docentes temporários o que a minuta prevê a contratação de docentes em dois 123 
casos, o primeiro caso estabelece que a universidade terá direito ao 124 
contratado docente temporarios para suprir a carga-horária docente de 125 
ocupantes de cargos administrativo por exemplo diretor de centro, nós teremos 126 
direito contratar um professor temporário rt-40, diretor de centro t-20, no 127 
caso diretor de Campus aí sim ter t-40 coordenador de curso 25 o primeiro 128 
caso suprir carga-horária administrativa e também temos direito a contratar 129 
docentes para suprir as licenças legalmente concedidos afastamentos legais 130 
licença saúde licença qualificação licença-maternidade licença sabática essas 131 
licenças só que o limite até 16% da carga-horária de temporários e da 132 
graduação e aí é caso específico vamos contratar apenas os casos que a pessoa 133 
eficiente bem afastada Então são esses dois casos para contratação de 134 
temporários e daria em números redondos 263 total do docentes na pós-graduação 135 
e temporários né dependendo do caso né são 1128 total de Agentes 136 
universitários a minuta tá propondo 70% de Agentes universitários em relação 137 
ao quantitativo da graduação então 70% e 746 são 522 agentes Universitário 138 
para o 5 campi  a Reitoria e as estruturas de ensino que nós temos no Hospital 139 
Universitário também e lembrar que no caso os agentes a lei a minuta avança 140 
na direção dizer ela extingue né o pessoal operacional estabelece lá que nós 141 
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vamos ter a gente universitários que vão estar enquadrados ou no nível médio, 142 
nível superior em detalhe superior apenas 30% do quantitativo de Agentes 143 
universitários é isso que a minuta tá procurando em relação a ao custeio bem 144 
vamos lá então atualmente a Unioeste, 145 
Conta com 96 97 docentes efetivos essencial da pró-reitoria de Junho deste 146 
ano e esse são 997 equivalente a RT 40 tá Nós somemos o todos os rts, nós 147 
teremos 997 junho de 2019 o último data nós temos então, de acordo com a 148 
minuta nós teremos um excedente, de 109 docentes efetivos, veja é importante 149 
a minuta deixa claro que, enquanto houver excedente de docentes, ela prevê o 150 
mecanismo da reprodução automática, no caso dos entes falecidos, exonerados, 151 
aposentados, mas, enquanto instituição tiver excedente, ela não vai poder 152 
contratar via concurso público, para repor essa carga-horária de aposentados 153 
falecidos o exonerados e o número é pela da Universidade como um todo não se 154 
aplica para o centro tá Lógico que é essa né E se trata o quantitativo como 155 
um todo né não tem é o centro tá sobrando tá faltando não é quantitativa como 156 
nesse caso são 109 efetivos excedentes só poderão ser contratado sem concurso 157 
público a reposição automática depois que nos ajustarmos a este número e 158 
pelos dados que a Rejane o pessoal recursos humanos passou nós vamos ter nos 159 
próximos 5 anos 185 docentes Aposentados em Contagem oneração e falecimento 160 
né É lógico que isso que não rt40 então esse dado também interessante no caso 161 
os temporários como nós temos esse excedente e a Lei também não permite 162 
enquanto houver cedente também contratar a totalidade dos cargos temporários 163 
então na prática nós vamos poder contratar pelas quando nós fizemos ontem 164 
salvo melhor juízo Como diz os advogados 12 temporários é por conta do 109 165 
excedentes é o que nós vamos ter direito a princípio para repor a carga 166 
horária administrativa de docentes e os temporários. Então na verdade o deve 167 
ter ido 175 do sentido equivalente rt-40 no atual momento é isso quanto ao 168 
recurso de custeio a metodologia definido pela 7 o tal aluno-equivalente nós 169 
chegamos aos o número mágico de 14.31% nós já apresentamos isso né se você 170 
pega a média histórica dos últimos 10 anos o percencentual de custeio ensino 171 
perde que nós temos em torno de 16% para 14.31% E assim se alguém melhora o 172 
percentual médio de custeio ao em eu perdi a Unioeste a Unicentro alguém tem 173 
um desse para nós perdemos se comparar com o percentual médio de 2009 para 174 
cá agora assim 14.31% é bom ou é ruim é suficiente. Nós não sabemos porque 175 
porque a minuta não define quanto é 14.31% do que se for 14.31% de 200 milhões 176 
e 14.31% de 100 milhões é outra coisa então a minuta deixa isso vago não 177 
esclarece Qual será o montante do custei fazer um que está no próximo ano 178 
então nós temos a princípio 14.31% de um quantitativo Que Nós não sabemos 179 
como é tranquilo e aí assim lembrar isso é importante que especialmente a 180 
partir 2014/2015 nós começamos a ter nível Nacional em nível Estadual a 181 
implementação de uma política de Ajuste as Universidades têm perdido recurso 182 
de custeio Unoeste e as Universidades do Paraná como um todo aí na página 5 183 
tem a tabelinha que mostra por exemplo 2014 Unioeste números atualizados pelo 184 
IPCA de janeiro deste ano não recebemos na números redondos 21 milhões para 185 
custeio ensino e o que a lei orçamentária 2019 está propondo pela lei aprovada 186 
é redondo 11000000 então isso significa 2014 se o orçamento proposto pela 187 
lei orçamentária for executado integralmente nós teremos uma redução de 48% 188 
de custeio 2014, para 2019 no caso velocidades essa redução pouco menor né o 189 
conjunto das emprestar receber 2014 em torno de 119000000 para culto de ensino 190 
e a lei orçamentária está prevendo 82000000 que daria uma redução de 31% 191 
lembrar que a lei orçamentária por exemplo propôs promete 11 milhões tem 192 
ensino mas o governador fez o tal contingenciamento de 20% Então esse por 193 
enquanto o orçamento custeio autorizada em torno de 9000000 é não é a onça 194 
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que autorizada por enquanto é 9 mas eu sei que a uma a gestão do diretor no 195 
sentido de liberar esse recurso enfim é isso né E aí Nós pensamos o seguinte 196 
projetamos para a gente imaginar o custei ensino o mesmo recurso não recebemos 197 
em 2014 nós não estamos sendo não é o mesmo recurso 2014 qual seria o montante 198 
do custeio necessário para o ano que vem para o conjunto das Universidades 199 
lembra quando que vence a for aprovado vão receber 14.31% então assim na 200 
página 6 tem um quadrinho que nós fazemos a projeção do custeio se eu custei 201 
da lei orçamentária for integralmente executados 82000000 para que a Unioeste 202 
receba os 20 milhões e 811 que recebeu 2014 atualizado pelo IPCA significa 203 
que o custeio do ano que vem para o ensino nas universidades terá que ser em 204 
torno de 145000000 ou seja o quê esteiras necessário o ano que vem vai ter 205 
um crescimento de 76% em relação ao que está previsto na lei orçamentária se 206 
o custeio das universidades de ensino não foram ampliados 76% ao Noroeste 207 
vai continuar numa situação de subir financiamento se comparado com 2014 208 
profundo aumentar estão procurando esse quadro aqui na verdade está propondo 209 
né tá fazendo um comparativo 2014 foi o melhor ano do custeio da Unioeste no 210 
último período enfim aí na tabela 2 também na página 6 mostra o seguinte qual 211 
é o problema que não há problema Nossa um problema que o próprio governo 212 
criou porque o governo que aprova a lei orçamentária manda o projeto quando 213 
Assembleia aprova a lei orçamentária é ele que autoriza por Decreto que a 214 
gente Execute o orçamento sim 2009 91% do orçamento das Universidades para 215 
pessoal, Aprova a lei orçamentária é ele que autoriza por Decreto que a gente 216 
Execute o orçamento sim 2009 91% do orçamento das Universidades para pessoal 217 
e 2019 proposto previsto 96% do orçamento das Universidades para pessoal ou 218 
seja está na lei orçamentária prevista apenas do orçamento Global 2 219 
velocidades 4% para custeio investimento investimento é zero a gente sabe 220 
disso Então veja não dá para discutir apenas 14 com 30 anos sem discutir o 221 
Costeira não está nesse nessa situação de restrição que nós estamos vivendo 222 
desde 2014 especialmente então por isso que a gente traz esses números para 223 
ajudar a pensar a situação das Universidades em relação a isso né e lembrar 224 
que de 2016 para cá pela primeira vez nós temos redução do orçamento Global 225 
das Universidades nós perdemos 6% parece pouco nós vimos até 2016 crescendo 226 
o orçamento das Universidades quando você atualiza monetariamente mais de 227 
2016 para cá o Global do orçamento dos metais perdemos 6% nós saímos numa 228 
situação de 2 Bilhões 168 milhões para 2 bilhões e 39000000 então já perdemos 229 
o orçamento Global não Só para constar em um orçamento Global nós já começamos 230 
a ter corrosão do orçamento evidentemente que isso resulta do que dá do não 231 
reajuste da não reposição salarial reajusta resulta e não contratar 232 
professores via concurso público ou diminui bastante a contratação de 233 
temporários os servidores os agentes universitários faz muito tempo que não 234 
há concurso público para contratar a situação é essa nós temos uma situação 235 
de redução orçamentária de 2016 para cá do conjunto do orçamento Global não 236 
é só mais custei enfim Qual é o posicionamento dos câmeras fazer uma tabelinha 237 
na página 7 aí como é que a decisão do Campus de Cascavel é pela rejeição da 238 
minuta e nós temos lá o anexo 2 tem o posicionamento escrito do conselho do 239 
campus para que vocês possam conhecer Foz do Iguaçu também é rejeição a minuta 240 
o anexo 3 tá lá o documento de Foz do Iguaçu que argumenta explica por que 241 
faz Igual essa de Francisco Beltrão definiu pela modificação da minuta Então 242 
tem um Anexo 4 e o anexo 6 porque eles vão propor inclusive algumas mudanças 243 
na relação vagas professor e por conta disso tem uma planilha que faz o 244 
cálculo se houvesse a mudança proposta por Beltrão Marechal são três Centros 245 
e aí nós somos absolutamente fiéis aquilo que Marechal Rondon discutiu dois 246 
centros as ciências agrárias e a sociais aplicadas definiram pela modificação 247 
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da minuta e o centro ciências humanas e letras definiu pela rejeição e 248 
arquivamento da minuta então o caso da posição do centro humanas é o anexo 5 249 
e tá lá toda a argumentação do centro humanas para quem quiser conhecer 250 
instalar Toledo por último porque a ordem alfabética só por isso né é definido 251 
pela modificação da minuta então tem lá Anexo 4 e anexo 6 também para vocês 252 
confie em fim de toda essa discussão”. Após muita explanação e 253 
esclarecimentos, o Presidente colocou em votação a LGU que foi 254 
rejeitada integral, a minuta, por 23 votos e 1 abstenção do prof. 255 
Lair. Retornando ao voto EAD, aprovado por 17 votos o 256 
encaminhamento do Professor Douglas que foi de ter voto nos campi 257 
e nas unidades com urna específica. Verificar o texto do artigo 258 
29 foi aprovado o desdobramento de urna e seção eleitoral onde 259 
atinge 300 eleitores precisamos aprovar a redação, a redação 260 
proposta para o parágrafo único do artigo 30 que trata apenas de 261 
sobramento de urna na mesma seção eleitoral proposta é o seguinte 262 
o máximo de votantes por urna eleitoral é 300 ultrapassando esse 263 
número de eleitores a comissão eleitoral Central pode 264 
acrescentar urna Eleitoral na seção. Nada mais havendo a tratar 265 
o Presidente do Conselho encerrou a sessão, e eu Jacqueline Lúcia 266 
Camilotti, secretária dos Conselhos Superiores, redigi esta Ata 267 
que é assinada por mim, pelo Presidente e demais Conselheiros do 268 
Conselho Universitário presentes à sessão de aprovação.  269 


