
Ata da Sessão Ordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal do Paraná 1 

realizada em 24 de outubro de 2019. 2 
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na Sala 3 

dos Conselhos, reuniu-se o Conselho Universitário da Universidade Federal do Paraná sob a 4 

Presidência do Magnífico Reitor, Professor Doutor Ricardo Marcelo Fonseca. Presentes a Vice-5 

Reitora, Professora Doutora Graciela Inês Bolzon de Muniz, e os Conselheiros Titulares:  Luiz 6 

Antônio Belinaso, Adilar Antonio Cigolini, Alzir Felippe Buffara, Nivaldo Eduardo Rizzi, 7 

Camila Silveira da Silva, Carla Cristina Bitdinger Cobalchini, Silvia Cristina Osaki, Denise 8 

Siqueira de Carvalho, Adriano Rodrigues de Moraes, Marcos Minoru Hasegawa, Edvaldo da 9 

Silva Trindade, Eli Nunes Marques, Elias Sebastião Torres da Silva, Emerson Joucoski, Flávia 10 

Lúcia Bazan Bespalhok, Glaci Terezinha Schluga, Guilherme Brenner Lucchesi, Horacio 11 

Tertuliano dos Santos Filho, Aida Maris Peres, Lígia Negri, Lucia Helena Alencastro, Andréa 12 

Emilia Marques Stinghen, Marcos Alexandre dos Santos Ferraz, Marcos Sfair Sunye, Marcos 13 

Wagner da Fonseca, Maria Berenice Reynaud Steffens, Monica Ribeiro da Silva, Nilce Nazareno 14 

da Fonte, Regiane Regina Ribeiro, Renata Senna Garrafoni, Renato Bochicchio, Ricardo 15 

Fernandez Perez, Rui André Maggi dos Anjos, Tibiriçá Krüger Moreira, Valter Antonio Maier e 16 

Yara Moretto. Presentes ainda o Conselheiros Suplentes Eduardo Todt, Eva Cristina Rodrigues 17 

Avelar Dalmolin, Rufina Maria Rodrigues Roldan e Arlete Edling. A sessão contou ainda com a 18 

presença da Pró-Reitora de Assuntos Estudantis, Professora Maria Rita de Assis César, do 19 

Superintende de Infraestrutura, Professor Sérgio Michelotto Braga, do Diretor do Centro de 20 

Estudos do Mar, Professor Talal Suleiman Mahmoud e do Diretor do Campus de Jandaia do Sul, 21 

Professor Eduardo Teixeira da Silva. Justificaram a ausência os Conselheiros Lenira Gaede 22 

Senesi, Fausto Rodrigues Teixeira Filho, Jairo Calderari de Oliveira Junior, Kelly Cristina de 23 

Souza Prudêncio, Fabrícia Cabral de Lira Jordão, Nelson Luis Barbosa Rebellato e Sandramara 24 

Scandelari Kusano de Paula Soares. Havendo quórum, a Presidência deu início à sessão. Nos 25 

informes da mesa, comunicou o final do mandato da representação estudantil e dos 26 

representantes da comunidade paranaense. Anunciou também a presença da ex-Conselheira 27 

Caroline Arns de Santa Cruz Arruda e de sua suplente no mandato, Maria Cristhina de Souza 28 

Rocha, representantes da FIEP. Com a palavra, a Sra. Caroline Arns de Santa Cruz Arruda 29 

agradeceu à equipe da SOC (Secretaria dos Órgãos Colegiados) e aos conselheiros, citando 30 

especialmente a Conselheira Eva Cristina Rodrigues Avelar DalMolin e o Conselheiro Adilar 31 

Antonio Cigolini. Citou ainda a capacidade de diálogo e liderança da presidência na condução 32 

dos trabalhos e ressaltou a importância de uma mulher como vice-reitora da UFPR. Afirmou que 33 

levará o nome da UFPR para sua vida profissional e pessoal e finalmente declarou que a 34 

felicidade está na qualidade dos relacionamentos ao longo da vida. A presidência agradeceu e 35 

lembrou do protagonismo da ex-conselheira em questões como a discussão da adesão do CHC à 36 

EBSERH, a flexibilização de jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos, entre 37 

outros. Destacou também a boa relação da UFPR com as entidades civis paranaenses como FIEP 38 

e OAB/PR. Ato seguinte deu posse aos novos representantes dos setores junto ao CEPE: 39 

Ciências da Saúde: Prof.ª Denise Siqueira de Carvalho (titular) e Prof. João Carlos do Amaral 40 

Lozovey (suplente), Ciências Exatas: Profª Camila Silveira da Silva (titular) e Eduardo Todt 41 

(suplente), Ciências Agrárias: Prof. Rui André Maggi dos Anjos (titular) e Prof. Antonio Waldir 42 

Cunha da Silva (suplente). A seguir houve a apresentação da Prof.ª Bárbara Galleli Dias sobre o 43 

trabalho desenvolvido pela Comissão de Política de Sustentabilidade. A professora apresentou a 44 

pesquisa que será feita junto à comunidade da UFPR sobre sustentabilidade e ressaltou a 45 

importância deste tema em “rankings” internacionais aplicados às universidades. A presidência 46 



destacou a relevância do assunto e agradeceu à Professora. Na sequência deu as boas vindas aos 47 

trabalhadores da FUNPAR no Hospital de Clínicas da UFPR e foi concedida a palavra a duas 48 

representantes deste grupo. A funcionária Juçara Maleani de Oliveira, primeira representante a 49 

falar, ressaltou que esses trabalhadores fizeram teste seletivo prévio, entraram pela porta da 50 

frente e para atender a necessidade do Hospital de Clínicas à época. Pediu mais respeito a esses 51 

trabalhadores e pontuou a dificuldade de se conseguir novo emprego aos 50 anos de idade. A 52 

funcionária Rosana Regina Nunes da Silva - Rosaninha, também da FUNPAR, lembrou a 53 

existência de doze milhões de desempregados no Brasil. Ressaltou a dedicação por vinte anos 54 

dos trabalhadores FUNPAR e afirmou que lutarão contra a demissão. A presidência ressaltou 55 

que os trabalhadores FUNPAR são a memória do HC. Sem eles o hospital teria fechado as portas 56 

nos anos 80 e 90. Pontuou ainda que os funcionários não são culpados pela situação; não 57 

merecendo insultos ou serem nominados como intrusos. Sendo que, isso acontecendo, deverá ser 58 

denunciado. Lembrou também que os melhores acordos coletivos foram efetuados durante a sua 59 

gestão, mesmo em tempos de crise orçamentária. O Presidente ressaltou que a demissão transitou 60 

em julgado em 2006, fruto de uma ação do Ministério Público do Trabalho iniciada em 2002, 61 

não havendo possibilidade de novos recursos judiciais. Recordou ainda o acordo feito pela 62 

gestão anterior em 2014 com prazo de cinco anos, a vencer em novembro do corrente ano. 63 

Afirmou ainda que nas demissões já existentes, foram priorizados os empregados que queriam 64 

ser demitidos e os já aposentados. Destacou também que os direitos trabalhistas dos empregados 65 

FUNPAR não serão desrespeitados na sua gestão. A Conselheira Rufina Maria Rodrigues 66 

Roldan observou que o termo aditivo ao convênio CHC/UFPR/FUNPAR foi aprovado na 3ª 67 

Câmara do COPLAD. Indagou sobre a situação dos filhos das trabalhadoras FUNPAR que estão 68 

na creche “Pipa Encantada”. Rosaninha afirmou que a Superintendente do CHC disse aos 69 

funcionários que o quadro era o pior possível e ao pedirem apoio psicológico, receberam convite 70 

para palestra sobre empreendedorismo e oferta de panetones no Natal. Juçara Maleani de 71 

Oliveira ponderou que receber o dinheiro do MEC e demitir as pessoas da FUNPAR não é a 72 

única solução. O Conselheiro Valter Antonio Maier sugeriu que fossem abertas inscrições para o 73 

debate oportunizando a mais pessoas, falarem sobre a questão. A presidência propôs que 74 

tivessem direito a duas falas: da representação do SINDITEST e da representação dos conselhos. 75 

Em votação, por maioria venceu a proposta da presidência. Daniel Keller Mittelbach, 76 

coordenador do SINDITEST, afirmou que há dois meses solicita agenda com a reitoria da UFPR 77 

para tratar da questão. E se houver demissão dos trabalhadores da FUNPAR, o HC fechará suas 78 

portas. Informou ainda que o pessoal da área de nutrição do HC foi demitido, mesmo sem 79 

demonstrar interesse na demissão. O Conselheiro Valter Antonio Maier lamentou ter apenas 5 80 

minutos para defender os trabalhadores e lembrou da aprovação do termo aditivo no dia anterior, 81 

na 3ª Câmara do COPLAD. A Conselheira Carla Cristina Bitdinger Cobalchini pediu apoio aos 82 

trabalhadores da FUNPAR no HC e indagou onde estaria a Superintendente do CHC Professora 83 

Claudete Reggiani naquele momento. Ressaltou ainda que pediu sessão temática sobre o 84 

CHC/UFPR/EBSERH nos conselhos superiores da UFPR há tempos. A presidência agradeceu a 85 

vinda dos trabalhadores FUNPAR, ressaltou que o gabinete está de portas abertas para a questão 86 

e que eventuais abusos ou irregularidades cometidos contra esses trabalhadores serão apurados. 87 

Os trabalhadores da FUNPAR despediram-se e se retiraram da Sala dos Conselhos. A seguir, as 88 

atas das sessões dos dias 27 e 29 de agosto de 2019, foram apreciadas e aprovadas por 89 

unanimidade. Com a palavra, a Conselheira Mariane de Siqueira solicitou o registro em ata do 90 

desrespeito com a bancada dos representantes dos servidores técnico-administrativos nos 91 

conselhos superiores da UFPR e lamentou que seu voto e sua voz não fossem considerados 92 



importantes, informou que diante da situação a bancada dos técnicos administrativos estava se 93 

retirando da sessão. Com a saída de alguns conselheiros houve perda do quórum e os demais 94 

itens de pauta ficaram para a próxima sessão: 01) Eleições para escolha dos Representantes da 95 

Comunidade junto aos Conselhos Superiores - Processo: 055556/2019-83; 02) Processo: 96 

214654/2017-05 - Recurso com base no §2º, inciso III do Art. 5º da Resolução nº 90/06-CEPE – 97 

indeferimento da solicitação de prorrogação de extensão de prazo para conclusão do curso de 98 
Ciência da Computação – Bacharelado. Interessado: Guilherme Lopes do Nascimento. 99 

Relator: Consº Marcos Minoru Hasegawa e 03)  Processo: 039421/2014-66 - Proposta do 100 

Código de Ética da UFPR (discussões a partir do art. 4.º). Interessada: Comissão de Ética 101 
da UFPR. Relator de vista: Consº Sandro Lunard Nicoladeli; Relator de vista: Consº 102 

Eduardo Salles de Oliveira Barra; Relator de vista: Consº Ricardo Marcelo Fonseca; 103 

Comissão: Conselheiros Romualdo Wandresen, Paulo de Tarso C. Chaves e Regina M. 104 
Vilela. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 105 

a sessão, da qual eu, Christian Mendez Alcantara, Secretário, lavrei a presente ata. 106 


