
 

 
  
 
 
 

 

Ata da Sessão da 2ª Câmara do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 1 

Universidade Federal do Paraná, realizada em 11 de abril  de 2019. 2 

Aos onze dias do mês de abril do ano dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala do 3 

Conselho Universitário, reuniu-se a Segunda Câmara do Conselho de Ensino, Pesquisa e 4 

Extensão, tendo como Presidente a Consª Sandramara Scandelari Kusano de Paula 5 

Soares, Presentes os Conselheiros titulares, Antonio Waldir Cunha da Silva, José Renato 6 

Ramos Barbosa, Nilce Nazareno da Fonte. Rafael Stefanichen Ferronato e  Rennan 7 

Klingelfus Gardoni. Presente o Conselheiro Suplente Rui Andé Maggi dos Anjos. 8 

Também presente estava o Professor José Simão de Paula Pinto, interessado no Processo: 9 

009083/2019- 42. Justificaram a ausência os Conselheiros e Emerson Joucoski, Eduardo 10 

Todt, Lucas Ferrari de Oliveira, Layon Philipe Becker. Havendo quórum, deu-se início à 11 

Reunião solicitou-se a retirada de pauta dos procesos: 009088/2019-75, 009146/2019-61, 12 

022071/2018-22; em votação, a retirada foi aprovada por unanimidade de votos. Em 13 

seguida foi colocada em votação a ata da sessão anterior, 11 de março de 2019, a qual 14 

obteve aprovação unânime. Solicitou-se o registro em ata do seguinte texto elaborado 15 

pelos conselheiros presentes e aprovado por unanimidade de votos: “Como única 16 

instância dos Conselhos Universitários reunida na data  de hoje queremos registrar o 17 

repudio ao crescimento da violência manifestada na ameaça  vivida em 10/04/2019 que 18 

impactou negativamente no normalidade das atividades da UFPR. Nesse sentido,  19 

reafirmamos a importância de observância às orientações vindas das autoridades 20 

envolvidas na resolução da problemática, para que  não fiquemos reféns de 21 

especulações; e sugerimos que os desdobramentos  das investigações sejam amplamente 22 

divulgados  junto à comunidade da UFPR”.  Seguiu-se a Ordem do dia: 01) 23 

Processo: 009083/2019-42 — Oferta Oferta de nova turma do curso de MBA em 24 

Gestão Em Engenharia. De interesse do Departamento de Ciência e Gestão da 25 

Informação. De relato do Conselheiro Rafael Stefanichen Ferronato, , após a leitura do 26 

parecer favorável exarado pelo relator nestes termos: . antes da  discussão o Professor 27 

José Simão de Paula Pinto prestou esclarecimento as dúvidas dos conselheiros referentes 28 

ao processo. Abriu-se a discussão e após a  aberta votação, o parecer foi aprovado por 29 

unanimidade. Os conselheiros presentes solicitaram o registro em Ata do agradecimento 30 

ao Professor José Simão de Paula Pinto por sua disponibilidade em esclarecer-los sobre o 31 

processo em questão. 02) Processo: 185033/2017-07 — Cancelamento de registro 32 

acadêmico do Curso de Engenharia Civil por ter ultrapassado o prazo máximo para 33 

a integralização curricular, Em caráter de  Câmara Revisora conforme Resolução nº 34 

90/06-CEPE, art. 5º, inciso III.  Tendo Camila Paola Rotta como interessada.  De 35 

relatoria do Consº Lucas Ferrari de Oliveira. Porém foi solicitado vista ao processo pelo 36 

Conselheiro Rennan Klingelfus Gardoni e o processo foi retirado de pauta. 03) 37 



 

 
  
 
 
 

 

Processo: 215292/2017-61 — Cancelamento de registro acadêmico de aluno por 38 

ultrapassar o prazo máximo para a integralização do curso de Engenharia Civil da 39 

UFPR.  Tendo por interessado Ricardo de Lima Souza.  De relato do  Conselheiro  40 

Rui Andé Maggi dos Anjos, contudo houve a solicitação de retirada de pauta por parte do 41 

conselheiro. Em votação, a retirada foi aprovada por unanimidade de votos. Finda a 42 

ordem do dia, e nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a sessão da qual eu, 43 

Elton Barbosa Silveira, lavrei a presente ata. 44 


