
" CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná 

Fone: ( 43) 3420- 7000 1 0800-6487002 1 www.apucarana.pr.leg.br 

PROJETO DE LEI Nº155/2019 
amara Municipal de Apucarana 
lidona~dodia I I ,... 
VIStO: lº seaetâno---- 

SÚMULA - Concede o Diploma de Méritos em Tarefas 
Comunitárias à UNESP AR - Universidade Estadual do 
Paraná - campus de Apucarana, pelos 60 anos de 
serviços prestados à comunidade apucaranense, como 
especifica. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, 
ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, PROJETO DE 
LEI DE AUTORIA DO VEREADOR LUCIANO 
AUGUSTO MOLINA FERREIRA E EU, PREFEITO 
MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE: 

L E I 

Art. 1 ° - Fica concedido o Diploma de Méritos em Tarefas Comunitárias à 
UNESP AR - Universidade Estadual do Paraná - campus de Apucarana, pelos 60 anos 
de serviços prestados à comunidade apucaranense. 

Art. 2° - A entrega do diploma de que trata o "caput" do artigo anterior, dar-se-á 
em sessão especial e solene da Câmara Municipal de Apucarana, conforme dispõe o 
regimento interno, em data e horário a serem marcados, de comum acordo entre a 
Presidência da Câmara e o homenageado. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em 
vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 27 de setembro de 2019. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Nos termos da previsão contida no art. 189, V do Regimento Interno 
desta Casa Parlamentar, passo a apresentar a justificativa, com a exposição 

circunstanciada dos motivos de mérito que fundamentam a adoção da medida 
proposta, nos termos que se seguem: 

A história que a Universidade, desde a sua criação tem em nosso 
Município, com certeza a gabarita para esse Diploma por trata-se de uma instituição 
de ensino, com respeito pela sua capacidade educacional, gerando ensinamentos que 

qualificam os seus alunos, quando concluem seus cursos, como profissionais de alto 
conhecimento, de produtividade exemplar pelo desempenho de suas formações 
profissionais. 

O Campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná 
(UNESPAR) completa neste ano de 2019 seus 60 anos de história. 

O credenciamento da UNESPAR pelo conselho de educação do Paraná 

ocorreu em 2013, momento em que as antigas faculdades Estaduais isoladas do Estado 
do Paraná se tornaram Campi da UNESPAR. 

A UNESPAR é a sétima Universidade do sistema estadual de ensino 
superior constituída no Paraná. 

Está entre as três maiores do Estado, em número de alunos e 
certamente a com maior abrangência territorial geográfica, por sua característica 
multicampi. 

Ao todo a UNESPAR é formada pelos Campi de Apucarana (FECEA), 
Campo Mourão(FECILCAM), Curitiba(EMBAP), 1 e ll(FAP), Paranaguá(FAFIPAR), 
Paranavaí(FAFIPA), e União da Vitória(FAFIUV), bem como a escola superior de 
Segurança Pública da Academia Policial Militar do Guatupê(CURITIBA). 

Com alunos e servidores de quase todas as regiões do Estado do 
Paraná, estima-se que as ações de ensino, pesquisa e extensão da UNESPAR estão 
presentes em metade das cidades do Estado. 
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Em números aproximados ela possui cerca de 12 mil alunos e 1 mil 
docentes e agentes técnicos, que movimentam 67 cursos de graduação. 

Atualmente o Campus de Apucarana conta com 12 cursos de 
graduação, sendo sete bacharelados nas áreas da Assistência Social e Negócios 

(Administração , Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciência da Computação, 

Secretariado Executivo Trilingue, Serviço Social e Turismo e Negócios). E cinco cursos 

de licenciaturas na área de formação docente (Matemática, Pedagogia,Letras Inglês, 
Letras Espanhol e Letras Português). 

O Campus de Apucarana possui cerca de 2.100 alunos matriculados, 
contando com 150 docentes e 14 agentes técnicos. 

Em seus 60 anos de história já formou aproximadamente 10.000 
graduados em ensino superior. 

Os docentes e alunos do Campus de Apucarana desenvolvem cerca de 
70 projetos de pesquisa e extensão, abrangendo diretamente as ações de ensino, 

pesquisa e extensão do Campus uma área de mais de 35 municípios, sendo os 26 
municípios do Vale do lvaí e mais outros no eixo Londrina-Maringá. 

Falar da UNESPAR, com certeza é só elogios que podemos expressar 
na nossa justificativa para a concessão desse Diploma, porque tenho a certeza que no 
meio de nossos pares desta Casa de Leis, muitos já passaram pela Universidade. 

Peço aos Vereadores e Vereadora, que votem a favor desse Diploma, 
mas com a certeza que cada um, vota com louvor e honra, por ser uma instituição de 
nossa cidade, que gera bons frutos pelo seu propósito educacional. 
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