
Sexta-Feira, 09 de setembro de 2011 

 Esclarecimentos sobre a  construção do estacionamento e construção das estufas e 

laboratórios nas antigas quadras da UENP:  Hoje estivemos em reunião com a professora 

Fatima Padoan  diretora do Campus de Cornélio Procópio em busca de esclarecimentos quanto 

as  construções realizadas nas quadras esportivas da Universidade estiveram  presentes na 

reunião os alunos Cíntia  Paião (representante discente no CONSUNI), João  Marcos 

Vitorino(Suplente da coordenadoria geral do CA de Pedagogia) e Nicolas  

Plonkoski (coordenadoria de eventos do CA  de Pedagogia). A reunião  aconteceu sob caráter 

de informação sobre os tramites e as autorizações para as  construções, e o porque os alunos 

não foram informados sobre as alterações que  iriam ser realizadas na instituição para que os 

mesmos pudessem se posicionar sobre a situação e as melhores decisões a serem tomadas. 

As respostas que  obtivemos foram: *Que essas alterações nas estruturas físicas da UENP já  

estavam previstas desde da antiga administração e que visam a melhoria da  organização do 

espaço físico da Universidade: visto que o setor administrativo  funciona naquele espaço o que 

dificultaria a prática de atividades coletivas no  período vespertino e parte do noturno; 

*A diretora também colocou a  existência de tramite de um projeto para construção de uma 

quadra poliesportiva  e de uma concha acústica nas estruturas da Universidade, porém, em 

outro  local; *Quanto a não divulgação dos motivos dessas mudanças foi devido a  suposição 

de que as mesmas já teriam sido passadas pelos representantes  discentes do Campus, visto, 

que o assunto foi a pauta da primeira reunião da  Congregação de 2011; *Sobre o 

questionamento de porque não uma revitalização  das quadras ao invés de um 

estacionamento e já com a reforma para uma quadra  poliesportiva e uma concha acústica a 

resposta obtida foi que nunca houve  interesse dos alunos em realizar atividades naquele local, 

as quadras estavam  abandonadas pelos acadêmicos; 
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