
 

Ata da sessão da 3ª Câmara do Conselho de Planejamento e Administração da 1 

Universidade Federal do Paraná realizada no dia 11 de dezembro de 2019. 2 
Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala do 3 

Conselho Universitário, reuniu-se a Terceira Câmara do Conselho de Planejamento e 4 

Administração da Universidade Federal do Paraná, sob a Presidência do Conselheiro Amadeu 5 

Bona Filho. Presentes os Conselheiros titulares Alessandro Jefferson Sato, Edvaldo da Silva 6 

Trindade, Glaci Terezinha Schluga, Hildete de Almeida Galvão, Lúcia Helena Alencastro, 7 

Odissea Boaventura de Oliveira, Paulo Ricardo Opuszka e Renata Senna Garraffoni. Também 8 

presente a Conselheira suplente Katherine Maria Spercoski. Justificaram as ausências os 9 

Conselheiros Alzir Felippe Buffara Antunes, Eduardo Vedor de Paula, Eduarda Groff Weiss, 10 

Gheysa Caroline Prado e Ana Maria Franco. A sessão contou também com a presença dos 11 

Conselheiros Elias Sebastião Torres da Silva, Segunda Câmara do COPLAD e Valter Antonio 12 

Maier, Terceira Câmara do CEPE.  Ainda com a presença da Coordenadora Administrativa da 13 

SUINFRA — Sra. Maisa Umbelino — e do Coordenador Técnico da SUINFRA — Sr. Danilo 14 

Cesar Strapasson.  Havendo quórum, deu-se início à reunião e foi colocada em votação a ata da 15 

sessão anterior realizada em 23 de outubro de 2019, a qual foi apreciada e aprovada por 16 

unanimidade de votos. Procedeu-se com os  informes: 01) foi apresentada a proposta de 17 

calendário das sessões agendadas para o ano 2020 (art. 3º da Res. 11/19-COPLAD), que serão 18 

realizadas no contra turno das sessões ordinárias do Pleno do COPLAD (14h), com isso a 19 

Câmara aguardará a aprovação do Calendário do COPLAD pleno; e 02) Aposentadoria do 20 

representante Suplente dos Professores Associados, Paulo Afonso Bracarense Costa — portaria 21 

nº4342/PROGEPE, de 25 de outubro de 2019. Passou-se à Ordem do dia: 01) Processo: 22 

032945/2019-31— Contrato entre UFPR e a empresa ANDRE L. R. ALVES - EIRELI para 23 

execução de reforma e ampliação do sistema de prevenção e combate a incêndio das Usinas 24 

Piloto – Centro Politécnico da UFPR. De interesse da Superintendência de Infraestrutura 25 

(SUINFRA). De Relato do Consº Paulo Ricardo Opuszka. A Conselheira Katherine Maria 26 

Spercoski, suplente, efetuou a leitura, de seu parecer exarado nos seguintes termos: “(...)Estando 27 

o processo devidamente instruído, nos termos da legislação vigente, cumprida a necessária 28 

transparência, eficiência e formalidades procedimentais desde os atos administrativos até seus 29 

devidos trâmites procedimentais, cumprido o princípio da legalidade, sou de parecer favorável à 30 

contratação. (...)”. Abriu-se o debate, durante o qual chegou o Conselheiro Paulo Ricardo 31 

Opuszka, relator, na sequência o relato foi posto em votação e aprovado por unanimidade de 32 

votos. 02) Processo: 083507/2019-31 — Solicitação de afastamento do país, para realizar 33 

Programa de Pós-Doutorado em Biológicas/Zoologia na Universidade de Montreal, em 34 

Montreal/Canadá, pelo período de 01/03/2020 à 30/05/2020. De Relato da Consª Carla Cristina 35 

Bitdinger Cobalchini. A Conselheira efetuou a leitura, de seu parecer exarado nos seguintes 36 

termos: “(...)Baseado nos fundamentos expostos no pedido de reconsideração e, constatada a 37 

legalidade do pedido,sou de parecer FAVORÁVEL à aprovação do afastamento do referido 38 

servidor, nos termos solicitados.Salvo melhor juízo, é o parecer (...)”. Abriu-se o debate e após o 39 

relato foi aprovado por unanimidade de votos. 03) Processo: 069742/2019-08 — Convênio entre 40 

UFPR, FINEP e FUNPAR, tendo por objeto o Programa  de Exploração, Produção, 41 

Processamento e Novos Materiais na Indústria do Petróleo e Biocombustíveis – PRH 12.1. De 42 

interesse de Haroldo de Araújo Ponte (Departamento de Engenharia Química). De relato do 43 

Consº Alzir Felippe Buffara Antunes. O conselheiro Paulo Ricardo Opuszka leu o parecer 44 

exarado nos seguintes termos: “(...)Diante do exposto e devido à importância do Programa de 45 

Recursos Humanos da FINEP/ANP para a UFPR, tanto na formação de novos profissionais em 46 

P&D para uma área estratégica que aproxima IFES do setor industrial com soluções 47 



 

inovadoras e estando a minuta, bem como os demais anexos, de acordo com a legislação 48 

vigente, e conforme o Parecer 00642 /GAB/PROC/PFUFPR/PGF/AGU que conclui da 49 

possibilidade de ser firmado o pretendido convenio, sou de parecer é favorável à assinatura do 50 

convênio. Saliento que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os documentos 51 

que constam até a presente data nos autos do processo e observada as competências das 52 

diferentes instâncias envolvidas para a aprovação deste processo, bem como as recomendações 53 

constantes do parecer da PF-UFPR(...).  Assim como procedeu a  leitura da aprovação ad 54 

referendum exarada  pelo Presidente, Conselheiro Amadeu Bona Filho. Abriu-se a discussão e 55 

após postos em votação a homologação do ad referendum e o parecer foram aprovados por 56 

unanimidade de votos. 04) Processo: 055351/2019-06 — Contrato entre Câmara Municipal de 57 

Curitiba, UFPR e a FUNPAR para a prestação de serviços técnicos especializados de 58 

planejamento e execução de Concurso Público (homologação).Tendo por Interessado o Núcleo 59 

de Concursos / UFPR. De relato do Consº Marcos Alexandre dos Santos Ferraz. A 60 

Conselheira Odissea Boaventura de Oliveira, suplente, procedeu com a leitura, do parecer 61 

exarado nos seguintes termos: “(...)Considerando: 1) a expertise do Núcleo de Concursos para 62 

realizar os objetivos do contrato resultante do referido processo; 2) o parecer favorável exarado 63 

pela Procuradoria Federal na UFPR 2148393; 3) a compatibilidade entre receitas e despesas 64 

expressas no Plano de Trabalho 2049800; este relator é pela aprovação do presente processo(...) 65 

Assim como a leitura da aprovação ad referendum exarada  pelo Presidente, Conselheiro 66 

Amadeu Bona Filho. Abriu-se a discussão e, após postos em votação, a homologação do ad 67 

referendum e o parecer foram aprovados por unanimidade de votos. 05) Processo: 008217/2018-68 

27 —  Contrato entre UFPR e a empresa URBANA CONSTRUTURA EIRIELI para execução 69 

de readequação da quadra esportiva existente no Campus Litoral da Universidade Federal do 70 

Paraná (homologação). De interesse da Superintendência de Infraestrutura (SUINFRA). De 71 

Relato da Consª Renata Senna Garraffoni. A Conselheira efetuou a leitura, de seu parecer 72 

exarado nos seguintes termos: “(...) Considerando os documentos e informações que instruem o 73 

processo, somos de parecer FAVORÁVEL à homologação da aprovação ad referendum da vice-74 

presidente dos Conselhos Superiores (...)”. Abriu-se a discussão e após o relato foi aprovado por 75 

unanimidade de votos. Finda a ordem do dia, e nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou 76 

a sessão da qual eu, Elton Barbosa Silveira, secretário, lavrei a presente ata.  77 


