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ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS 1 

PALOTINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 2 

Às nove horas do seis de julho 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 do Professor Vinicius Cunha 5 

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

Santos Bersot, Bettina Monika Ruppelt Pereira, Márcia Bersane Araújo de Medeiros 7 

Torres, Marilene Machado Silva, Erica Cristina Bueno do Prado Guirro, Marivone 8 

Valentim Zabott, o representante dos Técnicos Administrativos Luiz Carlos Binsfeld e a 9 

representante da Comunidade, Norma Minuzzi Capeletti. Com número legal de 10 

membros presentes o Professor Vinicius Cunha Barcellos declarou iniciada a reunião 11 

propondo a inversão de dois pontos de pauta, antecipando o ponto 4 e o ponto 8. Assim 12 

teve início a reunião com os pontos de Pauta propostos já com a inversão: 1. 13 

Modificação da representação discente no Conselho Diretor: o acadêmico Juliano 14 

Gonçalves Pereira apresentou solicitação para que ele pudesse substituir o atual 15 

representante discente Adriano de Abreu Corteze. Como a carta de solicitação não 16 

estava acompanhada de assinatura de outro membro do Centro Acadêmico ou mesmo 17 

do atual representante, o professor Vinicius Cunha Barcellos não aceitou a substituição 18 

solicitando que para a próxima reunião seja encaminhado um outro ofício com a 19 

assinatura do próprio Adriano de Abreu Corteze ou de outro membro do Centro 20 

Acadêmico, consentindo a substituição. Mesmo assim, o discente Juliano Gonçalves 21 

Pereira foi convidado a participar da presente reunião como ouvinte. 2. Horário de 22 

Funcionamento da Biblioteca durante as férias: O professor Vinicius Cunha 23 

Barcellos passou a palavra para a Técnica Administrativa Margarida Maria da Silva, que 24 

foi convidada a participar deste ponto para melhor esclarecimento da solicitação. 25 

Segundo a Margarida, foi solicitada à biblioteca do setor de ciências agrárias a redução 26 

do horário de atendimento da biblioteca do Campus Palotina durante o período de férias 27 

escolares, entre os dias nove e vinte sete de julho. Os conselheiros consideraram que 28 

seria importante que a biblioteca permanecesse aberta durante todo o expediente neste 29 

período. Porém, o professor Vinicius Cunha Barcellos achou que só caberia tomar 30 

ciência do horário proposto, uma vez que a decisão era de responsabilidade da 31 

Biblioteca do Setor de Agrárias e não da Direção do Campus Palotina. 3. Aprovação de 32 

Ata da 4a reunião do Conselho Diretor: o professor Luciano dos Santos Bersot fez a 33 

leitura da Ata da quarta reunião ordinária do Conselho Diretor do ano de dois mil e sete 34 
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que foi aprovada por unanimidade. 4. Aprovação de Ata da 4a reunião do Conselho 35 

Diretor: o professor Luciano dos Santos Bersot fez a leitura da Ata da quinta reunião 36 

ordinária do Conselho Diretor do ano de dois mil e sete. O ponto número sete sofreu 37 

algumas alterações sugeridas pelos conselheiros e, em seguida, foi aprovada por 38 

unanimidade. 5. Situação do Servidor Lindomar Manelli: o professor Vinicius Cunha 39 

Barcellos colocou os conselheiros a par da situação do servidor Lindomar Ferreira 40 

Manelli que, devido a alguns problemas e queixas apresentadas, foi colocado à 41 

disposição e encaminhado para a perícia junto a Pró-Reitoria de Recursos Humanos. 6. 42 

Projetos de Iniciação Científica Edital 2007_2008: o professor Luciano dos Santos 43 

Bersot relatou aos conselheiros da importância que foi a participação dos oito 44 

professores que tiveram os seus projetos de iniciação científica aprovados e que 45 

envolverão quinze alunos sendo um com bolsa do PIBIC, três com Bolsa Tesouro 46 

Nacional e doze na modalidade iniciação científica voluntária. O professor parabenizou 47 

os professores contemplados no presente edital 2007. 7. Prorrogação de afastamento 48 

para término de doutoramento – Profa. Marise Fonseca dos Santos: O professor 49 

Vinicius Cunha Barcellos leu a solicitação da Professora Marise Fonseca dos Santos 50 

para prorrogação de seu afastamento por mais 2 meses, entre os dias 01/06/2007 e 51 

01/08/2007, para término do doutoramento. O professor Vinicius Cunha Barcellos leu o 52 

extrato da ata da sexta reunião extraordinária do Colegiado do Curso de Medicina 53 

Veterinária, cujo parecer foi aprovado. A solicitação de prorrogação foi colocada em 54 

votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 8. Adiamento de férias de servidores: 55 

o professor Vinicius Cunha Barcellos avisou aos conselheiros que, em caso de 56 

alteração de férias, qualquer servidor tem que preencher o formulário próprio que se 57 

encontra na Secretaria da Direção do Campus e na página da PRHAE. O professor 58 

comentou ainda que, caso haja antecipação no retorno das férias, a chefia imediata 59 

tome ciência do fato. Na oportunidade foram apresentadas as solicitações de adiamento 60 

de quinze dias de férias dos professores Luciano dos Santos Bersot e Vinicius Cunha 61 

Barcellos que seriam gozadas durante o mês de julho para data a ser definida 62 

posteriormente. Foi apresentada também a solicitação da técnica Dircelei Sponchiado 63 

alterando dez dias de férias vencidas em fevereiro para os dias quatro e treze de julho 64 

de 2007. O professor Vinicius Cunha Barcellos leu a solicitação do professor Júlio César 65 

de Souza para o adiamento de dez dias de suas férias em virtude de complicações 66 

surgidas para o seu retorno de atividades após afastamento do pós-doutorado. Como a 67 

solicitação do professor faria com que suas férias fossem remanejadas para o período 68 
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letivo, não houve como atender sua solicitação. 9. Afastamentos: para dar ciência 69 

foram lidas as solicitações de concessão de afastamento, já previamente aprovadas e 70 

assinadas pelas chefias, dos seguintes docentes: Nei Moreira, Marivone Valentim 71 

Zabott,, Simone Benghi Pinto e Mônica Kanashiro Ayafuso, e dos técnicos 72 

administrativos:  Cleusa Aparecida Rocha Montanucci, Terezinha Maria Feuser, Milton 73 

Rönnau e Anorita Vendrame. 10: Assuntos gerais: o professor Vinicius Cunha 74 

Barcellos comunicou aos conselheiros que a conta de luz do Campus, antes 75 

responsabilidade da prefeitura de Palotina, será transferida permanentemente para a 76 

Universidade a partir do mês de agosto. Nada mais havendo a ser tratado, o Professor 77 

Vinicius Cunha Barcellos agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 78 

reunião, da qual eu, Luciano dos Santos Bersot, lavrei a presente ata, que após ser lida 79 

e aprovada, será assinada por todos os presentes. 80 
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