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Ata  da  58.ª reunião  (extraordinária)  do  Conselho  Setorial  do  Setor  Palotina  da
Universidade Federal do Paraná, realizada em dez de novembro de dois mil e dezesseis. Aos
dez dias do mês de novembro do ano dois mil e dezesseis, às catorze horas, na sala de reuniões
do  Bloco  Administrativo  do  Setor  Palotina  da  Universidade  Federal  do  Paraná,  reuniu-se  o
Conselho Setorial,  sob a  presidência do Diretor  do Setor  Palotina,  professor  Elisandro  Pires
Frigo. Presentes o Vice-diretor do Setor Palotina, professor Helton José Alves e os conselheiros
titulares Almir Manoel Cunico, Caio Risso Gurgel do Amaral, Camila Tonezer, Carlos Eduardo
Zacarkim, Cristiano Andrigheto, Ivonete Rossi Bautitz, Joel Gustavo Teleken, Loriane Trombini
Frick, Luis Fernando Souza Gomes, Robson Fernando Missio, Selmar Basso e Wilson de Aguiar
Beninca. Presentes também os conselheiros suplentes Alessandro Jefferson Sato, Aline de Marco
Viott,  Leandro  Paiola  Albrecht,  Maria  Cristina Milinsk,  Mauricio Romani,  Patricia  da Costa
Zonetti,  Roberta  Chiesa  Bartelmebs  e  Roberta  Paulert.  Justificaram  ausência  os  membros
Edilson Caron, Jéssica Cristhine Gallego, Ana Carolina de Camargo, Carlos Henrique Coimbra
Araújo, Diego Filipe Jares, Luciano dos Santos Bersot, Silvia Cristina Osaki, Thamis Meurer e
Yara Moretto. Havendo quórum o Presidente saudou a todos e declarou iniciada a reunião e em
seguida apresentou errata da ata da 56.ª reunião do Conselho Setorial. A retificação corrige parte
do texto da linha dois da referida ata: onde se lê “…realizada em dezesseis de setembro de dois
mil e dezesseis”, deve-se ler “…realizada em treze de outubro de dois mil e dezesseis”. Ordem
do dia: 1. Relatora: Maria Cristina Milinsk. Processo: 164274/2016-23. Assunto: Termo de
concessão de uso. (Apreciação da minuta do termo de concessão de uso de espaço físico do
Setor  Palotina  para  instalação  de  Unidade  de  Atendimento  -  Sicredi  Universitário).
Interessado: Setor Palotina. A conselheira relatora Maria Cristina Milinsk fez leitura do relato
do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Diante dos fatos relatados
nos documentos anexados ao processo, como as parcerias firmadas para o desenvolvimento de
diversas atividades entre a UFPR/Sicredi e entendendo a importância destas ações para o Setor
e  ao  Município  de  Palotina.  Esta  nova  ação  proposta  com o  projeto  Sicredi  Universitário
também poderá ampliar os horizontes de desenvolvimento empreendedor entre os acadêmicos
da instituição e fomentar novas perspectivas de crescimento profissional. Além disso, ter uma
unidade de atendimento e um terminal eletrônico de autoatendimento dentro do Setor será muito
interessante para a comunidade acadêmica e próxima a UFPR, visto que todas agências do
município de Palotina encontram-se na região central da cidade. Sendo assim um mecanismo
facilitador  de  diversas  atividades.  Entendendo  que  esta  parceria  de  concessão de  uso  será
produtiva para ambas as instituições  envolvidas,  assim como para a comunidade externo à
UFPR  e  baseado  no  histórico  pontuado  acima  sou  de  PARECER  FAVORÁVEL quanto  ao
processo de solicitação do Termo de Concessão de Uso, desde que as considerações citadas
sejam avaliadas  e  caso  pertinentes  sejam atendidas.”.  Posto  em discussão,  foram feitos  os
ajustes sugeridos pela relatora no texto da minuta do termo de concessão de uso atinente ao
projeto.  Na  sequência,  foi  proposto  que  a  Sicredi,  durante  a  vigência  do  projeto  Sicredi
Universitário, deverá oferecer cursos de formação ou capacitação regulares envolvendo temas de
empreendedorismo e educação financeira a comunidade acadêmica. Foi proposto ainda que a
Sicredi deverá disponibilizar o espaço para o uso de eventos acadêmicos. Posto em votação, o
parecer da conselheira Maria Cristina Milinsk, mais as duas propostas do Conselho Setorial em
relação  à  realização  do  projeto  Sicredi  Universitário  foram  aprovados  por  unanimidade.  2.
Criação de comissão eleitoral para elaboração das regras para consulta de Diretor e Vice-
Diretor do Setor Palotina.  Solicitante:  Direção do Setor Palotina.  O Presidente informou
sobre a necessidade da abertura do processo de consulta à comunidade do Setor Palotina para
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eleição de Diretor e vice-Diretor do Setor. Como nos meses de janeiro e fevereiro de dois mil e
dezessete a maioria dos servidores do Setor Palotina estará em férias, provavelmente não serão
realizadas  reuniões  do  Conselho  Setorial,  sendo  assim,  acha  aconselhável  que  a  comissão
eleitoral seja estabelecida ainda no ano de dois mil e dezesseis, para que as regras da consulta
sejam apreciadas  na  reunião  ordinária  do  mês  de  dezembro.  Em seguida,  definiu-se  que  a
Comissão eleitoral será composta por seis membros: dois servidores docentes, dois servidores
técnico-administrativos e dois discentes. Foram indicados para compor a comissão, os docentes
Carlos Eduardo Zacarkim, que será o Presidente e Wilson de Aguiar Beninca e o discente Caio
Risso  Gurgel  do  Amaral.  Os  demais  membros  da  comissão  deverão  ser  indicados  pelos
representantes  discentes  e  representantes  técnico-administrativos  do  Conselho  Setorial. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião
às quinze horas e sete minutos, da qual eu, Cristiano Borges de Camargo da Silva, secretário,
lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
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