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ATA DA 14a REUNIÃO (ORDINÁRIA) DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS 1 

PALOTINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 2 

Às nove horas do dia sete de dezembro de dois mil e seis, na sala de reuniões do Bloco 3 

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

Conselho Diretor 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, Geane Maciel Pagliosa, suplente da professora Bettina Monika Ruppelt 7 

Pereira, Márcia Bersane Araújo de Medeiros Torres, Marilene Machado Silva, Erica 8 

Cristina Bueno do Prado Guirro, o representante dos Técnicos Administrativos Luiz 9 

Carlos Binsfeld e, como convidada, a professora Simone Benghi Pinto, representando a 10 

Coordenação do Curso de Medicina Veterinária, Campus Palotina. Estava ausente e 11 

sem justificativa por escrito a representante da Comunidade, Norma Minuzzi Capeletti. 12 

Os Discentes não tinham representantes indicados até a data da reunião. Com número 13 

legal de membros presentes o Professor Vinicius Cunha Barcellos declarou iniciada a 14 

reunião com os pontos de Pauta propostos: 1. Situação do Professor Walfrido Kühl 15 

Svoboda: o Professor Luciano dos Santos Bersot fez o relato do processo de 16 

solicitação de remoção do Professor Walfrido Kühl Svoboda do Campus Palotina para o 17 

Departamento de Saúde Comunitária do Setor de Ciências da Saúde da Universidade 18 

Federal do Paraná (Processo 23075.055695/2006-92). Entre os documentos constantes 19 

do processo, mereceu atenção especial o Ofício n. 0190/2006-SD/DSC datado de  23 20 

de novembro de dois mil e seis, assinado por Denise Siqueira de Carvalho, chefe do 21 

Departamento de Saúde Comunitária com teor favorável ao aproveitamento do referido 22 

professor. Porém, não constava no referido ofício, qualquer manifestação favorável para 23 

a concessão de vaga para o Campus Palotina, para que a permuta se desse sem 24 

prejuízos ao Curso de Medicina Veterinária do Campus. Desta forma, o conselho diretor 25 

achou por bem que aguardaria uma manifestação por parte da Chefia do Departamento 26 

de Saúde Comunitária no sentido de sinalizar para a concessão de vaga ou permuta de 27 

professor para o Campus Palotina para que o processo possa ser instruído. 2. 28 

Aprovação do Termo de Cooperação entre a UFPR, Campus Palotina e o Batalhão 29 

da Polícia Militar do Município de Cascavel, Paraná: o professor Vinicius Cunha 30 

Barcellos fez a leitura da minuta de convênio e colocou o assunto em discussão entre 31 

os conselheiros. Inúmeros pontos foram considerados conflitantes e/ou ambíguos. 32 

Dessa maneira o Termo de Cooperação foi rejeitado por unanimidade e foi criada uma 33 

Comissão para que a proposta seja elaborada novamente, seja levada ao conhecimento 34 
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da Polícia Militar para que, finalmente, seja reapresentada ao Colegiado do Curso de 35 

Medicina Veterinária e ao Conselho Diretor. A comissão ficou assim composta: 36 

Professores Geane Maciel Pagliosa, Erica Cristina Bueno do Prado Guirro, Nei Moreira 37 

e Bettina Monika Ruppelt Pereira. 3. Aprovação de projeto de pesquisa: o professor 38 

Vinicius Cunha Barcellos relatou o projeto de Pesquisa intitulado: “Comportamento de 39 

Staphylococcus aureus frente à ação do nitrito de sódio em lingüiças frescais durante 40 

estocagem do produto em refrigeração” de autoria do professor Luciano dos Santos 41 

Bersot. Este projeto faz parte do programa de pós-graduação em Tecnologia de 42 

Alimentos da UFPR, Campus do Politécnico, do qual o professor Luciano dos Santos 43 

Bersot faz parte como colaborador e orientador. Segundo o relator, o projeto tem mérito 44 

científico e, desta forma, merece aprovação. Levado a votação, o projeto foi aprovado 45 

por unanimidade. 4. Solicitação de Permuta do Professor José Antônio de Freitas: 46 

por meio do processo 23075.047903/2006-80 foi encaminhado, pela Diretora de 47 

Recursos Humanos da Universidade Federal de Viçosa, um Ofício (n.269/2006-DRH) 48 

solicitando informações do referido professor para que possa ser subsidiado o estudo 49 

de redistribuição de vaga. Considerando que tal redistribuição estaria atrelada a cessão 50 

de abertura de vaga para concurso público de docente de interesse ao Curso de 51 

Medicina Veterinária do Campus Palotina, por parte da Universidade Federal de Viçosa, 52 

os conselheiros aprovaram a proposta por unanimidade. 5. Aprovação de calendário 53 

de reuniões ordinárias do Conselho Diretor: foi feita proposta de calendário para 54 

reuniões ordinárias do Conselho Diretor do Campus Palotina para o ano de dois mil e 55 

sete. O Calendário com as seguintes datas e horários: doze de fevereiro (segunda-56 

feira), treze de março (terça-feira), onze de abril (quarta-feira), dez de maio (quinta-57 

feira), quinze de junho (sexta-feira), dois de julho (segunda-feira), quatorze de agosto 58 

(terça-feira), doze de setembro (quarta-feira), dezoito de outubro (quinta-feira), nove de 59 

novembro (sexta-feira) e três de dezembro (segunda-feira), sendo todas as reuniões 60 

marcadas para as nove horas da manhã, foi colocado em votação tendo sido aprovado 61 

por unanimidade. 6- Regularização de nova turma da disciplina TQ-722 junto à 62 

Graduação:  o Professor Luciano dos Santos Bersot fez o relato sobre o “Programa de 63 

Orientação de Prática de Docência”, disciplina de código TQ-722, da aluna de mestrado 64 

em Tecnologia de Alimento Mariana Lopes Quirrenbach, do Setor de Tecnologia da 65 

Universidade Federal do Paraná. O Professor Luciano dos Santos Bersot enfatizou as 66 

tarefas a serem desenvolvidas pela discente junto à disciplina Microbiologia dos 67 

Produtos de Origem Animal (AVP-037), de responsabilidade do próprio Professor, a ser 68 
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ofertada no primeiro semestre letivo do ano de dois mil e sete. A regularização de nova 69 

turma da Disciplina TQ-722, junto à graduação foi colocada em votação, tendo sido 70 

aprovado por unanimidade. 7. Horário de funcionamento da biblioteca durante as 71 

férias: houve solicitação por parte da Margarida Maria da Silva, responsável pela 72 

biblioteca de Medicina Veterinária do Campus Palotina, de que a mesma permanecesse 73 

aberta somente no período matutino durante as férias de janeiro e fevereiro. Os 74 

conselheiros acharam por bem que o horário de funcionamento da biblioteca seguisse a 75 

mesma recomendação da Biblioteca de Agrárias da UFPR. A proposta foi aprovada por 76 

unanimidade. 8. Prestação de contas do Curso de Ortopedia: estava prevista a 77 

prestação de contas do curso de Ortopedia Veterinária, ofertado pelo professor Olicies 78 

da Cunha. Como não havia sido estabelecido um prazo fixo para a prestação de contas, 79 

a mesma não foi apresentada. Neste sentido, ficou marcado o dia quinze de dezembro 80 

de dois mil e seis para que o docente apresentasse a prestação de contas ao conselho. 81 

9. Afastamentos:  para dar ciência foram lidas as solicitações de concessão de 82 

afastamento, já previamente aprovadas e assinadas pelas chefias, dos seguintes 83 

docentes: Luciano dos Santos Bersot, Olicies da Cunha e Simone Benghi Pinto e dos 84 

seguintes técnicos: Cleusa Aparecida Rocha Montanucci, Milton Rõnnau e Dircelei 85 

Sponchiado. Nada mais havendo a ser tratado, o Professor Vinicius Cunha Barcellos 86 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual eu, Luciano 87 

dos Santos Bersot, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada 88 

por todos os presentes. 89 

 90 

Vinicius Cunha Barcellos 91 
Presidente 92 

 93 
Luciano dos Santos Bersot 94 
Secretário – Vice-Diretor 95 


