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ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS 1 

PALOTINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 2 

Às nove horas do dia quatro de abril de dois mil e sete, 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 interina do Professor Luciano 5 

dos Santos Bersot, Vice-diretor do Campus Palotina e com a presença dos Professores: 6 

Geane Maciel Pagliosa, suplente da professora Bettina Monika Ruppelt Pereira, Márcia 7 

Bersane Araújo de Medeiros Torres, Marilene Machado Silva, Erica Cristina Bueno do 8 

Prado Guirro, o representante dos Técnicos Administrativos Luiz Carlos Binsfeld, a 9 

professora Simone Benghi Pinto, representando a Coordenação do Curso de Medicina 10 

Veterinária, Campus Palotina e a representante da Comunidade, Norma Minuzzi 11 

Capeletti. Os Discentes não tinham representantes indicados até a data da reunião e, 12 

com isso, estavam ausentes. Com número legal de membros presentes o Professor 13 

Luciano dos Santos Bersot declarou iniciada a reunião, até que o professor Vinicius 14 

Cunha Barcellos assumisse a presidência da mesma, com os pontos de Pauta 15 

propostos: 1. Aprovação de Ata: A professora Marilene Machado Silva fez a leitura da 16 

décima quarta reunião ordinária do Conselho Diretor do Campus Palotina do ano de 17 

dois mil e seis, que foi aprovada por unanimidade. 2. Processo de Redistribuição do 18 

Professor Walfrido Kühl Svoboda: a partir deste momento, o Professor Vinicius 19 

assumiu a presidência da reunião passando a palavra para a Professora Simone Benghi 20 

Pinto que fez a leitura do Extrato da Ata da primeira reunião ordinária de dois mil e sete 21 

do Colegiado do Curso cujo conteúdo explicitava o condicionamento da redistribuição 22 

do Professor Walfrido Kühl Svoboda do Campus Palotina para o Departamento de 23 

Saúde Comunitária do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná 24 

(Processo 23075.055695/2006-92) à autorização de vaga para concurso público, a ser 25 

transferida oficialmente por parte do referido departamento, para que não existam 26 

prejuízos ao Curso de Medicina Veterinária do Campus Palotina. Após a leitura do 27 

extrato, o Professor Vinicius Cunha Barcellos propôs que o Conselho Diretor reiterasse 28 

a instrução feita pelo Colegiado de Curso. Adicionalmente, foi feita a proposta que o 29 

Departamento de Saúde Comunitária ceda uma vaga de professor substituto, jornada 30 

de quarenta horas semanais ou que o Professor Walfrido Kühl Svoboda continue 31 

ministrando aula até que ocorra a redistribuição de vaga. Colocada em votação a 32 

proposta foi aprovada por unanimidade. 3. Solicitação de redistribuição da 33 

Professora Ivana Tramontina Rotta: a Professora Simone Benghi Pinto fez a leitura 34 
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do Extrato da Ata da segunda reunião ordinária de dois mil e sete do Colegiado de 35 

Curso cujo conteúdo explicitava da necessidade da manifestação de alguma instituição 36 

de ensino superior federal, para que fosse possível o direcionamento da solicitação da 37 

professora. O Conselho Diretor reiterou a opinião manifestada pelo Colegiado de Curso 38 

e solicita que a docente se apresente a Casa III, para que a junta médica possa 39 

fundamentar a solicitação da docente. Além disso, o Professor Vinicius Cunha Barcellos 40 

considerou a necessidade imediata de abertura de processo, anexando ao mesmo a 41 

solicitação da docente, o parecer médico, o Extrato da Ata do Colegiado de Curso e do 42 

Conselho Diretor para que, finalmente, o processo possa ser adequadamente instruído. 43 

4. Prestação de Contas do Hospital Veterinário: a professora Marilene Machado 44 

Silva relatou a prestação de contas do Hospital Veterinário correspondente ao período 45 

de agosto de dois mil e seis a vinte e oito de fevereiro de dois mil e sete. Neste período 46 

o Hospital Veterinário arrecadou o montante de R$ 10.862,66 (Dez mil, oitocentos e 47 

sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) tendo repassado para o Campus o 48 

valor de R$ 543,13 (Quinhentos e quarenta e três reais e treze centavos) referentes aos 49 

5 (cinco) por cento sobre o bruto arrecadado. A prestação de contas foi colocada à 50 

disposição de todos os conselheiros para vista e questionamentos. Feito isso, a 51 

prestação de contas foi colocada em votação tendo sido aprovada por unanimidade.  5. 52 

Prestação de Contas do LACOMA: o professor Vinicius Cunha Barcellos relatou a 53 

prestação de contas do LACOMA correspondente ao período de primeiro de outubro de 54 

dois mil e seis a trinta e um março de dois mil e sete. Neste período o LACOMA 55 

arrecadou o montante de R$ 34.148,80 (Trinta e quatro mil, cento e quarenta e oito 56 

reais e oitenta centavos) tendo repassado para o Campus o valor de R$ 1.707,24 (Hum 57 

mil, setecentos e sete reais e vinte quatro centavos) referentes aos 5 (cinco) por cento 58 

sobre o bruto arrecadado. Considerando que já havia uma dívida de R$ 2.935,12 (Dois 59 

mil, novecentos e trinta e cinco reais e doze centavos) do Campus ao LACOMA, ainda 60 

ficaram pendentes o valor de R$ 1.227,88 (Hum mil, duzentos e vinte e sete reais e 61 

oitenta e oito centavos) como saldo positivo ao LACOMA. A prestação de contas foi 62 

colocada à disposição de todos os conselheiros para vista e questionamentos. Feito 63 

isso, a prestação de contas foi colocada em votação tendo sido aprovada por 64 

unanimidade. 6. Prestação de Contas do Laboratório de Nutrição Animal: esta 65 

prestação ficou de ser novamente apresentada na próxima reunião do Conselho Diretor 66 

sem prejuízo algum ao bom andamento das atividades financeiras do Campus. 67 

Finalizadas as prestações de conta, o professor Vinicius Cunha Barcellos relembrou a 68 
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todos os conselheiros que as prestações de contas ficam arquivadas na Secretaria do 69 

Campus, estando as mesmas à disposição de todos. 7. Assuntos gerais: 7.1. 70 

Introdução de Formulários: Com o objetivo de melhorar o atendimento à comunidade 71 

do Campus, a Direção apresentou dois formulários que serão implantados. O Professor 72 

Luciano dos Santos Bersot apresentou o “Formulário de Avaliação do uso de Veículos” 73 

e o “Formulário de Ocorrências”. O Professor fez uma breve explanação da 74 

necessidade da implementação do uso dos mesmos e os colocou à disposição para que 75 

os conselheiros pudessem fazer suas considerações. Feito isso, o Professor Vinicius 76 

Cunha Barcellos comunicou que os novos formulários serão colocados em uso no 77 

máximo em uma semana após ampla divulgação dos mesmos à comunidade do 78 

Campus. 7.2. Mudança de Nome de Prédio: o Professor José Antônio de Freitas e a 79 

Professora Jovanir Inês Muller Fernandes encaminharam documento comunicando a 80 

mudança do nome do atual “Bloco de Nutrição Animal” para “Bloco de Zootecnia” 81 

explicitando no tal documento, os motivos da alteração. Apresentou, ainda, 82 

esclarecimentos sobre a lotação da Técnica de Laboratório, Neivair Sponchiado 83 

Pastores e do Técnico Alaércio da Costa Freitag. Com relação a mudança do nome do 84 

prédio, os conselheiros acataram a decisão tomada pelos docentes responsáveis. Com 85 

relação à comunicação de lotação dos funcionários citados no documento, os 86 

conselheiros acharam por bem apenas tomar ciência da comunicação, uma vez que não 87 

havia sido solicitado, nem por parte da direção nem por parte deste conselho, qualquer 88 

tipo de informação quanto à lotação de funcionários do Campus Palotina. 7.3. Ausência 89 

de Representantes Discentes: em virtude da constante ausência de representação 90 

discente junto ao Conselho Diretor os conselheiros acharam por bem encaminhar um 91 

comunicado, por escrito, endereçado ao Centro Acadêmico de Medicina Veterinária do 92 

Campus Palotina solicitando a indicação urgente do representante discente Titular e seu 93 

respectivo Suplente até o dia dez de abril e a publicação do mesmo, em Edital, para 94 

ampla divulgação. 7.4. Solicitação de Afastamento do país: o professor Ronaldo 95 

Casimiro da Costa encaminhou “Requerimento de afastamento para ministrar curso no 96 

exterior” entre os dias vinte de abril e vinte e três de abril, quando ministrará Curso 97 

Teórico-prático de Neurologia Veterinária a convite da Universidade Lusófona de 98 

Lisboa, Portugal. A solicitação de afastamento do docente foi colocada em votação 99 

tendo sido aprovada por unanimidade. 7.5. Afastamentos: para dar ciência foram lidas 100 

as solicitações de concessão de afastamento, já previamente aprovadas e assinadas 101 

pelas chefias, dos seguintes docentes: Bettina Monika Ruppelt Pereira, Ivo Walter dos 102 
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Santos, Marilene Machado Silva, Ronaldo Casimiro da Costa e Simone Benghi Pinto e 103 

dos seguintes técnicos: Lindomar F. Manelli e Milton Rönnau. Nada mais havendo a ser 104 

tratado, o Professor Vinicius Cunha Barcellos agradeceu a presença de todos e 105 

declarou encerrada a reunião, da qual eu, Luciano dos Santos Bersot, lavrei a presente 106 

ata, que após ser lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 107 

 108 

Vinicius Cunha Barcellos 109 
Presidente 110 

 111 
Luciano dos Santos Bersot 112 
Secretário – Vice-Diretor 113 


