
No dia 04 de outubro de 2011 (terça-feira), foi realizada uma reunião na sala A6  da 

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) do campus de Cornélio  

Procópio com o intuito de debater alguns tópicos sobre a Universidade os quais  serão 

reivindicados perante a Diretoria do Campus, e se necessário for todos os  

demais envolvidos em cada tópico posto pautados, a fim de termos maiores  esclarecimentos 

sobre o que já foi feito na Universidade e os futuros projetos a  se concretizarem. 

  Tópicos discutidos: 

-Quadra  

-Água 

-Estágios 

-Auxílio estudantil 

Decisões articuladas Quadra - será pedido de forma documentada todo o processo de 

licitação, as  atas das reuniões, os documentos assinados por todos envolvidos, a origem da  

verba para o "estacionamento", enfim todos documentos que envolveram o tramite  da 

quadra. 

 

 Água - questão que já vem sido discutida desde o início do  ano e até agora não se foi tomada 

nenhuma decisão quanto à nova rede de água.  Será pedido de forma documentada todo o 

projeto da nova rede de água e também um  prazo para que este projeto seja concretizado. 

 

 Estágios - devido à  algumas notificações pediremos para à direção alguns esclarecimentos, 

como: de  que maneira é feito o processo de seleção para estágio; quem são os atuais  

estagiários, quais suas respectivas funções e turnos; qual a porcentagem de  estagiários 

necessitam ser universitários e qual a porcentagem de secundaristas;  há alguma preferência, 

indicação ou influência caso este estagiário seja amigo,  conhecido, da direção ou de 

professores e funcionários. 

Auxílio  Estudantil - neste âmbito nos aprofundamos na necessidade de uma casa  

universitária, e enquanto ela não seja construída que seja encontrado algum  

outro lugar para os estudantes que necessitarem. Para tanto será realizada uma  pesquisa 

quantitativa envolvendo todos os alunos do Campus de Cornélio Procópio  

e após este assunto será colocado à discussão no dia 19 de outubro de  2011. Ou seja, dos 

quatro tópicos discutidos, três serão cobrados da  direção já nesta quinta-feira dia 06 de 

outubro de 2011, às: 19h30minhras, na sala  da Fátima.  A reunião está aberta a todos que 

estiverem interessados, os  documentos acima citados serão enviados para o e-mail dos que 

confirmarem  presença na reunião. 


