
  

  

Conselho Universitário – CONSUNI  

R E L E A S E 
 

Data: 04 de agosto de 2016. 

Horário: 17h 30min 

Presidência: Luiz Carlos Pfleger. 

Conselheiros presentes: Kaio Henrique Coelho do Amarante, Sabrina Bet, Jair da Costa Teixeira Júnior, Márcia 

Adriane Andrade, Lucas Gabriel de Jesus Freitas, Tarso Waltrick, Juliana Cristina Lessmann Reckziegel, Suzana 

Pereira Morais Duarte, Ivone Catarina Freitas Buratto,  Audrilara Arruda Rodrigues Campos, Lurdes Caron,  

Daniel Rengel Ramos, Camila Stefanes Oselame e Frederico Manoel Marques 

Indentificação da matéria  Resultado da deliberação 

 

Ata n° 

011/16 

 

1) Aprovação da Ata nº 

010. 

2) Proposta de criação de 

uma Assembleia 

Estatuinte exclusiva 

para a reelaboração 

dos Estatutos e 

Regimento Geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Comunicações gerais 

 

1) Aprovada por unanimidade. 

 

2) Aprovada a proposta por unanimidade de votos, com as seguintes 

recomendações: 1) Seja antes de qualquer outra iniciativa do 

CONSUNI ou da Universidade, levados ao CONSAD, ao Conselho 

Fiscal e à Secretaria Executiva esta proposta, com pedido formal de 

homologação da instalação da Estatuinte e garantias formais do 

compromisso desses órgãos no engajamento e na participação, 

partindo do pressuposto que estará em jogo também a reelaboração 

do Estatuto Fundacional, básico para as demais elaborações. 2) 

Após estes atos, o CONSUNI procurará então garantir a 

participação dos componentes relacionados no parecer, através de 

indicação dos representantes dos diversos segmentos pelos seus 

pares. 3) Somente após estas iniciativas iniciais, o CONSUNI, a 

Reitoria, o CONSAD poderão estabelecer as demais características 

e condições do processo estatuinte, aproveitando ou não as 

sugestões constantes do parecer original. 

3.1 Política de Inclusão e Acessibilidade. Aprovado novo pedido de 

informação à Fundação quanto à publicação da matéria. 

3.2Novo pedido de reativação do Programa de Acompanhamento e 

Apoio Pedagógico - PAAP, para que volte a ser viabilizado o 

atendimento a alunos com deficiência, atualmente paralisado. 

3.3Pedido já anteriormente formulado, de realização de uma 

reunião extraordinária, exclusivamente para debater a questão e 

os problemas relacionados às Tecnologias de Informação na 

instituição, em presença dos senhores Presidente e Secretário 

Executivo da Fundação UNIPLAC. Esta reunião ficou marcada 

para 18/08/2016 (quinta-feira), às 17h 30min. 

3.4Reunião extraordinária em 09/08/2016 (terça-feira), às 17h 

30min, atendendo requerimento de 6 conselheiros (Ofício DCE n° 

32, de 07 de julho de 2016, recebido em 20 de julho de 2016), para 

debater e deliberar sobre 1) Suposta exoneração da Coordenadora 

de Biomedicina; 2) Problemas de uma turma de Biomedicina com 

professora do curso; 3) Advertência sofrida por um representante 

estudantil ante seu posicionamento no CONSUNI. 

Paulo de Tarso Nunes. 

 Secretário do CONSUNI. 
 


