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ATA DA 11a REUNIÃO (ORDINÁRIA) DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS 1 

PALOTINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 2 

Às quatorze horas do dia vinte e três de outubro de dois mil e seis, na sala de reuniões 3 

do Bloco Administrativo do Campus Palotina da Universidade Federal do Paraná, 4 

reuniu-se o Conselho do Campus Palotina, sob a presidência do Professor Vinicius 5 

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

Luciano dos Santos Bersot, Márcia Bersane Araújo de Medeiros Torres, Marilene 7 

Machado Silva, Erica Cristina Bueno do Prado Guirro, o representante dos Técnicos 8 

Administrativos Luiz Carlos Binsfeld e a representante da comunidade, Norma Minuzzi 9 

Capeletti. Estava ausente com justificativa a professora Bettina Monika Rupelt Pereira e 10 

respectivo suplente. A Coordenação de Curso e os Discentes não tinham 11 

representantes até a data da reunião. Com número legal de membros presentes o 12 

Professor Vinicius Cunha Barcellos declarou iniciada a reunião com os pontos de Pauta 13 

propostos: 1. Aprovação de Ata da 10ª reunião do Conselho Diretor: o professor 14 

Luciano dos Santos Bersot fez a leitura da Ata da 10ª reunião do Conselho Diretor. A 15 

aprovação da Ata foi colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 2. 16 

Concessão de Área de Lazer: o representante Técnico-administrativo Luiz Carlos 17 

Binsfeld fez uso da palavra e relatou aos conselheiros o anseio de que tivéssemos uma 18 

área que fosse utilizada exclusivamente para lazer pelos servidores federais do Campus 19 

Palotina. A idéia, segundo Luiz Carlos Binsfeld, seria utilizar a área disponível 20 

atualmente de aproximadamente 1.000 m2 situada atrás do Biotério do Campus. Foi 21 

feita a proposta de que a Direção do Campus destinasse a área supracitada para 22 

futuras benfeitorias, sendo que a mesma continuaria a pertencer ao Campus Palotina 23 

da Universidade Federal do Paraná. Tendo sido colocada em votação, a concessão de 24 

área para usufruto dos servidores do Campus foi aprovada por unanimidade. 3. 25 

Situação Financeira do Campus: O professor Vinicius Cunha Barcellos relatou aos 26 

conselheiros que o recurso alocado no ano de 2006 pela prefeitura Municipal de 27 

Palotina, através da FUMESP, foram gastos praticamente na sua totalidade pela gestão 28 

anterior da Direção do Campus, sendo que não haveria recurso para as despesas do 29 

último trimestre do ano com água, luz, aluguel do Prédio do Seminário e Linger que 30 

totalizaria um adicional de R$ 41.000,00, isto sem considerar os R$ 1.500,00 para 31 

aquisição de ração do biotério. Este adicional foi solicitado à Prefeitura Municipal de 32 

Palotina, que até o presente momento ainda não havia se manifestado a respeito. 4. 33 

Solicitação de Instalação de Aparelho de Ar Condicionado: os professores Nei 34 
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Moreira, Simone Benghi Pinto, Marivone Valentim Zabott e Ivana Rotta Tramontina 35 

fizeram solicitação à Direção do Campus Palotina para instalação de um aparelho de ar 36 

condicionado no conjunto de gabinetes que os professores ocupam no bloco 37 

Administrativo. Considerando a atual situação financeira que o Campus se encontra, 38 

não há disponibilidade de recursos para tal instalação. Somado a isso, há uma 39 

sobrecarga de energia que necessita ser solucionada antes da instalação de novos 40 

equipamentos elétricos no prédio. Este problema, segundo o professor Vinicius Cunha 41 

Barcellos, será verificado junto à prefeitura universitária, que virá ao Campus em breve. 42 

5. Desocupação do Seminário: segundo o professor Vinicius Cunha Barcellos, em 43 

reunião com o Prefeito de Palotina, haverá necessidade de desocupação do Prédio do 44 

Seminário a partir do dia primeiro de janeiro de 2007, conforme exigência da prefeitura 45 

que não mais renovará o contrato de locação do referido local. A fim de solucionar o 46 

problema a contento e em tempo hábil, a direção do Campus se reunirá com os 47 

professores e funcionários dos laboratórios que mantém algum tipo de atividade no 48 

Seminário, a saber: Fisiologia, Farmacológica, Parasitologia, Imunologia, Microbiologia. 49 

Para o bandeijão, que atualmente também funciona nas dependências do Seminário, 50 

ficará a cargo do Diretor do Campus buscar uma solução junto a empresa que explora 51 

este comércio. 6. Solicitação de Afastamento do País: a professora Eliane Cristina 52 

Gruszka Vendruscolo encaminhou solicitação de afastamento do país durante o período 53 

de 01 a 08 de fevereiro de 2007 para participar do “International Conference in Plant 54 

Transformation Technologies”, em Viena, Áustria, onde a mesma apresentará painel de 55 

trabalho. A referida professora apresentou formulário de Afastamento do País e Termo 56 

de Compromisso e Responsabilidade para Afastamento, ambos do Departamento de 57 

Administração Pessoal da Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis. A 58 

solicitação não trará ônus financeiro ao Campus. Tendo sido colocado em votação, o 59 

afastamento da professora foi aprovado por unanimidade. 7. Assuntos Gerais:. 60 

Mudança de nome de Comitê: a professora Erica Cristina Bueno do Prado Guirro 61 

solicitou aos conselheiros que o atual Comitê de Ética em Experimentação Animal 62 

passe a receber a denominação de “Comitê de Ética e Bem-estar Animal”, com sigla 63 

CEBEA. Posto em votação, a alteração de nome foi aprovada por unanimidade. Uso da 64 

Vala: a professora Marilene Machado Silva, diretora do Hospital Veterinário, comunicou 65 

aos conselheiros as inúmeras reclamações que vem recebendo em virtude do mau 66 

cheiro emanado pela Vala de depósito de cadáveres. A professora considerou que o 67 

mau cheiro tem sido provocado, principalmente, pela pequena ou ausente quantidade 68 
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de terra que é colocada sobre os cadáveres, exalando odores da deterioração 69 

cadavérica. O professor Vinicius Cunha Barcellos reiterou que a questão da vala não é 70 

responsabilidade somente do Hospital Veterinário mas também do Campus como um 71 

todo, uma vez que outros setores do campus também o utilizam. Considerando a 72 

necessidade emergencial para solucionar o problema, a Direção ficou responsável de 73 

consultar a Vigilância Sanitária de Palotina na possibilidade da mesma recolher os 74 

cadáveres. Afastamentos: para dar ciência foram lidas as solicitações de concessão de 75 

afastamento dos seguintes docentes: Professores: Márcia Bersane Araújo de Medeiros 76 

Torres, Geane Maciel Pagliosa, Nei Moreira e Marilene Machado Silva e dos seguintes 77 

técnicos: Cleusa Aparecida Rocha Montanucci, Milton Rõnnau e Dircelei Sponchiado. 78 

Nada mais havendo a ser tratado, o Professor Vinicius Cunha Barcellos agradeceu a 79 

presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual eu, Luciano dos Santos 80 

Bersot, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada por todos os 81 

presentes. 82 
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