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 ATA DA 7a REUNIÃO (ORDINÁRIA) DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS 1 

PALOTINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 2 

Às dez horas do dia vinte cinco de agosto de dois mil e seis, na sala de reuniões do 3 

Bloco Administrativo do Campus Palotina da Universidade Federal do Paraná, reuniu-se 4 

o Conselho do Campus Palotina, sob a presidência do Professor Vinicius Cunha 5 

Barcellos, Diretor do Campus Palotina e com a presença dos Professores: Luciano dos 6 

Santos Bersot, Marilene Machado Silva, Olicies da Cunha, Bettina Monika Ruppelt 7 

Pereira, Márcia Bersane de Araújo Medeiros Torres, Simone Benghi Pinto, o 8 

representante dos Técnicos Administrativos Luis Carlos Binsfeld e o representante 9 

discente Adriano de Abreu Cortezi. Com número legal de membros presentes o 10 

Professor Vinicius Cunha Barcellos declarou iniciada a reunião passando a palavra à 11 

Simone Benghi Pinto que fez a leitura da Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho que 12 

foi aprovada por unanimidade. A partir deste ponto deu-se seqüência a Pauta: 1. Nova 13 

Coordenação – foi levantada a situação da Coordenação de Curso que se encontra 14 

sem um Coordenador formal após abertura de três eleições em que não houve chapas 15 

inscritas. Considerando o fato, o Conselho Diretor decidiu que aguardaria o retorno do 16 

Prof. Nei Moreira que se encontra afastado até o dia 04 de setembro para que o mesmo 17 

se manifestasse sobre a possibilidade de assumir o cargo como Decano. Enquanto isso, 18 

o Prof. Vinicius Cunha Barcellos se ofereceu a manter as atividades mínimas na 19 

Coordenação, uma vez que o mesmo ocupa um cargo hierarquicamente superior. 2. 20 

Pagamento de Serviços Prestados – Em virtude da impossibilidade legal de realizar o 21 

pagamento do serviço prestado na construção de calçada na entrada do Campus, os 22 

conselheiros acharam por bem tentar solicitar a transferência do recurso para a conta 23 

da FUNPAR, o que tornaria possível o pagamento. O Prof. Vinicius Cunha Barcellos 24 

ficou responsável em consultar  à FUNPAR sobre esta possibilidade. Da mesma forma 25 

o representante dos técnicos, Luis Carlos Binsfeld ficou de verificar a possibilidade do 26 

recebimento ser feito por meio da Empresa Esmepal, situada em Palotina. 3. Situação 27 

do Conselho Diretor – considerando que a nova diretoria  do Campus Palotina havia 28 

tomado posse, ficou acordado que seriam abertas eleições diretas e secretas para 29 

preenchimento de vagas do novo Conselho Diretor. Com isso, o Prof. Vinicius Cunha 30 

Barcellos ficou de publicar portaria denominando a Comissão Eleitoral que será 31 

composta de um docente, um técnico-administravo e um discente. A comissão 32 

instituída, será responsável pela criação das regras do processo eleitoral que será 33 

aprovada em reunião extraordinária com o atual grupo de conselheiro. A proposta foi 34 
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aprovada por unanimidade. 4. Orçamento do Campus – o Prof. Vinicius Cunha 35 

Barcellos comunicou que o Campus possui um rubrica dentro do orçamento do Campus 36 

para aquisição de material permanente, correspondendo a 1/12 do orçamento anual. Foi 37 

sugerido que o valor disponível de aproximadamente R$ 5.500,00 seja utilizado na 38 

aquisição de um equipamento ou outro material permanente que beneficie o maior 39 

número de pessoas no Campus. Ficou decidido então que cada professor enviasse uma 40 

proposta para aquisição de equipamento até o dia 01/09/2006, cabendo, 41 

posteriormente, à decisão ao Conselho Diretor pelo beneficiário. A proposta foi 42 

aprovada por unanimidade. 5. Assuntos Gerais – O Prof. Vinicius Cunha Barcellos 43 

sugeriu que sejam renovados os representantes do Comitê de pesquisa e Comitê de 44 

Extensão. Assim, ficou decidido que os interessado em participar dos mesmos se 45 

manifestassem até o dia 11/09/06, sendo que os atuais representantes reiterassem 46 

suas participações, caso assim desejassem. O Prof. Luciano dos Santos Bersot ficou 47 

responsável por realizar ampla divulgação destes prazos. A proposta foi aprovada por 48 

unaminidade. 6. Afastamentos – para dar ciência foram lidas as solicitações de 49 

concessão de afastamento dos seguintes docentes: Prof. Márcia Bersane Araújo de M. 50 

Torres, Prof. Erica Cristina B. do P. Gruirro, Simone Benghi Pinto, Leandro Martins 51 

Barbero e dos seguintes técnicos: Anorita Vendrame, Cleusa Aparecida Rocha 52 

Montanucci, Milton Rõnnau. Nada mais havendo a ser tratado, o Professor Vinicius 53 

Cunha Barcellos agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da 54 

qual eu, Luciano dos Santos Bersot, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada, 55 

será assinada por todos os presentes. 56 
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____________________________ 59 

Vinicius Cunha Barcellos 60 

Presidente 61 
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_____________________________ 63 

Luciano dos Santos Bersot 64 

Secretário – Vice-Diretor 65 


