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ATA DE REUNIÃO

Ata da Sessão Ordinária da 3ª Câmara do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 

Federal do Paraná, realizada no dia 06 de dezembro de 2022. 

Aos seis dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniu-se a Terceira Câmara 

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, na modalidade remota, via plataforma Microsoft Teams (Office 

365), sob a Presidência da Conselheira Marisa Fernandes de Castilho. Presentes os Conselheiros Titulares 

Anderson Zampier Ulbrich, Eduardo Salles de Oliveira Barra, Elis Regina Ribas, Eva Cristina Rodrigues 

Avelar Dalmolin, Fernando Willyan Trevisan Leivas e José Roberto Frega. Presentes também os 

Conselheiros Suplentes Alexandra Acco, Elisabete Takiuchi, Eli Nunes Marques e Sônia Maria Breda. 

Havendo quórum, a Presidente declarou aberta a sessão e na sequência foi colocada em discussão e votação a 

ata da sessão ordinária do dia 22/11/2022, sendo aprovada por unanimidade. Nos informes, a câmara 

estabeleceu o calendário para a realização das sessões ordinárias no ano de 2023, conforme Art. 11. da 

Resolução 11/19-COUN. Passou-se então à Ordem do dia: 01) Processo: 019372/2022-55 - Reformulação 

Curricular do Curso de Engenharia de Produção do Campus Avançado de Jandaia do Sul. 

Interessados: Giancarlo Alfonso Lovon Canchumani (Coordenador)/Curso de Engenharia de 

Produção/Campus Avançado de Jandaia do Sul. Relator: Consº Anderson Zampier Ulbrich. O 

Conselheiro relator realizou a leitura do seu parecer favorável. Participaram da discussão o coordenador do 

Curso, Professor Giancarlo Alfonso Lovon Canchumani, o vice- coordenador, Professor William Rodrigues 

dos Santos e a Coordenadora de Projetos e Análise Curricular (COPAC/PROGRAD), Sra. Madlaine Célia 

Schreiber. Sem questionamentos, o parecer foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 02) 

Processo: 062666/2022-05 - Oferta de novo Curso de Especialização: ARQUITETURA E 

DESENVOLVIMENTO FULLSTACK DE SISTEMAS E APLICATIVOS EM NUVEM. 

Interessados: Alessandro Brawerman (Coordenador)/Setor de Educação Profissional e Tecnológica. 

Relatora: Consª Elisabete Takiuchi. A Conselheira relatora realizou a leitura do seu parecer favorável. A 

discussão contou com a participação do vice-coordenador do curso, Professor João Eugenio Marynowski, 

que prestou todos os esclarecimentos necessários. Na sequência, o parecer foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade. 03) Processo: 075326/2022-36 - Recurso da decisão da COPAP/PROGRAD 



que indeferiu solicitação de lançamento de atividades formativas fora de prazo e consequente 

integralização do curso de Bacharelado em Estatística, turno Noturno. Interessada: Giovanna Rafaela 

da Silva Lazzarin. Relator: Consº Eduardo Salles de Oliveira Barra.  O Conselheiro relator realizou a 

leitura do seu parecer desfavorável à decisão da COPAP/PROGRAD. Com a participação do Coordenador da 

COPAP/PROGRAD, Professor Alexandre Knesebeck, houve ampla discussão a respeito da PROGRAD 

seguir estritamente a legalidade das resoluções do CEPE, e sobre a câmara deliberar flexibilizando a estrita 

legalidade em prol do aluno. Discutiu-se a necessidade de criação de normativas internas para deliberação 

sobre as excepcionalidades. Com a palavra, o Conselheiro Eduardo Salles de Oliveira Barra fez 

considerações adicionais sobre pontos do seu parecer, a partir da manifestação dos demais participantes da 

reunião. A pedido da Conselheira Elis Regina Ribas, inseriu-se nesta ata o registro dessas considerações: 

"Creio que a conduta da PROGRAD foi absolutamente correta no caso em discussão. É assim que faz a boa 

burocracia weberiana; é este o limite da ação discricionária do servidor público quando ele decide de 

maneira digamos monocrática: decidir em estrita observância do que está previsto na norma. A legalidade 

precisa ser a marca dos atos da administração pública. Todavia, a universidade tem uma riqueza muito 

maior de instância deliberativas. Há os órgãos colegiados, que justamente devem deliberar de maneira 

colegiada, contemplando muitos olhares diferentes, muitas perspectivas diferentes. Podemos, nestas 

instâncias, flexibilizar a estrita legalidade, se houver um bem maior a ser protegido. Todavia, na UFPR, não 

estamos explorando toda a riqueza desse sistema de decisões administrativas articuladas. Estamos nos 

limitando ao modelo "PROGRAD faz as maldades, o CEPE, as bondades". Isso é muito pobre para a 

riqueza que uma gestão democrática do ensino superior nos permite. Precisamos pensar na possibilidade de 

criarmos comitês assessores de graduação, pós-graduação, etc., que nos permitam tomar decisões 

divergentes da norma e promover excepcionalidades, não porque como pessoas queremos ser justos e estar 

de bem com nossas consciências, mas porque assim estamos construindo políticas institucionais de maior 

alcance, reconhecendo institucionalmente as dificuldades dos nossos estudantes, promovendo uma cultura 

institucional de acolhimento e inclusão. Agora, isso será impossível se os próximos processos idênticos a 

este que acabamos de analisar, um for para a primeira câmara do CEPE, o outro para a segunda câmara, 

etc., e cada câmara decidir sobre ele com base em critérios que lhes pareçam mais justos. Agindo assim 

estamos reduzindo a riqueza da gestão administrativa colegiada a meras ações revisoras das decisões das 

instâncias administrativas anteriores. E isso é muito pouco. O esvaziamento do CEPE como protagonista 

das resoluções que regem o ensino, pesquisa e extensão na UFPR é, para mim, um reflexo disso. Há muito 

tempo o CEPE não propõe nenhuma resolução. Nos tornamos uma instância deliberativa sobre resoluções e 

política formuladas nas Pró-Reitorias. É compreensível que, assim, também nos tornemos uma mera 

instância revisora de decisões administrativas dessas mesmas Pró-Reitorias, vocacionados a conceder o que 

foi antes negado, dispensados da nobre tarefa de construir uma cultura institucional com base nos casos 

analisados. Por isso, precisamos pensar profundamente sobre essas câmaras setoriais, que existem na 

UFRJ, UFMG, UFRGS, mas não na UFPR. Câmeras especializadas favorecem a discussão e a sua 

continuidade em vista da construção de olhares mais refinados sobre os nossos problemas na graduação. 
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Num caso como este que acabamos de analisar, se tivéssemos uma câmara de graduação, caberia ao Pró-

Reitor, após conhecer a decisão da COPAP, encaminhar ex oficio para essa câmara deliberar 

conclusivamente sobre o assunto, favorecendo um tratamento maduro e responsável das excepcionalidades. 

Atualmente, continuamos tratando excepcionalidades como elas fossem ocasionais (isto é, excepcionais), de 

maneira meramente ad hoc. Não há norma que não comporte excepcionalidades. Portanto, não podemos 

continuar improvisando no tratamento das excepcionalidades. É preciso fazer delas uma ocasião para 

aperfeiçoar a norma, se for o caso, mas não apenas isso. Elas podem servir para algo mais duradouro e 

digno: aperfeiçoar nossa cultura administrativa interna." Sem mais questionamentos, o parecer foi colocado 

em votação e aprovado por unanimidade. 04) Processo: 064302/2021-71 - Revalidação de diploma de 

graduação - Agronomia. Interessado: Carlos Vilcatoma Medina. Relator: Consº Eli Nunes Marques. O 

Conselheiro relator realizou a leitura do seu parecer favorável. Em discussão, sem questionamentos, o 

parecer foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Palavra livre, a Presidente agradeceu a 

secretária da câmara pelo trabalho e apoio durante o ano, desejou Feliz Natal e boas festas a todos. Nada 

mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a sessão, da qual 

eu, Ana Paula Appio, Secretária, lavrei a presente ata, a qual, lida e aprovada, vai por todos assinada 

eletronicamente. 
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