
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO
Ata da Sessão Ordinária da 1ª Câmara do Conselho de Planejamento e Administração da
Universidade Federal do Paraná, realizada no dia 02 de abril de 2020.

Aos dois dias do mês de abril do ano dois mil e vinte, às 9h, reuniu-se a Primeira Câmara do
Conselho de Planejamento e Administração, na modalidade online, via plataforma Microsoft
Teams (Office 365), sob a Presidência da Conselheira Vera Karam de Chueiri. Presentes os
Conselheiros Titulares: Ana Luísa Lacava Lordello, Dieval Guizelini, Elisiani Vitória Tiepolo, Maria
Lucia Masson, Mayara Elita Braz Carneiro, Nelson Luis Barbosa Rebelatto, Mariane de Siqueira,
Michely Karine Klein, e Tibiriçá Krüger Moreira. Havendo quórum, a Presidente declarou aberta a
sessão informando que a mesma estava sendo gravada. Passou-se então à Ordem do dia: 01)
Processo: 048610/2019-34 - Termo de Cooperação entre a UFPR, a FUNPAR e a
PETROBRÁS para o desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado "Estudo da
Taxonomia e Tafonomia de Coquinas nas bacias de Campos e Santos e sua comparação
com os depósitos modernos de Coquinas na Patagônia, Argentina". Interessada: Prof ª
Maria Cristina de Souza – Departamento de Geologia –  Coordenadora do Projeto. A
Relatora, Consª Mayara Elita Braz Carneiro, fez a leitura de seu parecer favorável à aprovação do
projeto. Em discussão, algumas dúvidas levantadas foram esclarecidas. A Presidente agradeceu
e parabenizou a relatora pelo parecer detalhado. Sem mais considerações e estando todos
contemplados o relato foi colocado em votação restando o mesmo aprovado por unanimidade. 02)
Processo: 012564/2020-79 - Contrato entre a UFPR e a FUNPAR objetivando o apoio à
gestão administrativa, financeira e operacional ao Projeto de Especialização em
“Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas". Interessado: Prof. Antonio Carlos Vargas
Motta – Departamento de Solos e Engenharia Agrícola – Coordenador do Projeto. O
Relator, Consº Dieval Guizelini, apresentou seu parecer favorável à aprovação do contrato. Em
discussão, a Presidente agradeceu o relator pelo parecer afirmando que a Câmara tem um
padrão de exigência, com relatos cada vez mais detalhados. Em votação o parecer foi aprovado
por unanimidade. Ato seguinte a Presidente colocou em discussão e aprovação a ata da sessão
do dia 05.03.2020, a qual foi aprovada por unanimidade com as sugestões sugeridas. Encerrada
a pauta, palavra livre. O Conselheiro Dieval Guizelini comentou que o processo por ele relatado
era mais um via SISPRO, com as reclamações feitas anteriormente como, por exemplo a ordem
que os documentos aparecem e a dificuldade de relatar a estória de como seguiu-se o trâmite do
processo, mas achava importante destacar a novidade de que nesse processo os documentos em
“pdf” apresentavam a assinatura das pessoas de forma equivalente a do SEI, com código para
verificação, o que traz uma certa tranquilidade para os relatores. Como surgiram dúvidas sobre a
assinatura da ata, a secretária informou que após as correções a mesma seria disponibilizada no
bloco de assinatura (Processo SEI 23075.021497/2020-83). Com a palavra a Conselheira Ana
Luísa Lacava Lordello afirmou que gostou muito do formato e da agilidade desse tipo de reunião
podendo se pensar na possibilidade de realização de reunião remota mesmo em outro momento.
As reuniões presenciais seriam mantidas, mas as reuniões remotas poderiam ser mais
frequentes. Outros Conselheiros se manifestaram dizendo que as reuniões remotas iniciam no
horário, são mais rápidas e eficientes, observou-se também a questão da votação dos recursos.
Por sua vez a Conselheira Mariane de Siqueira chamou a atenção para o fato de que não há no
momento, previsão regimental sobre a questão das reuniões online. A Presidente afirmou que a
sugestão da Conselheira Ana Luísa Lacava Lordello é bem-vinda porque eventualmente poderá
ser necessária a utilização do recurso, com exceção em situações nas quais o requerente
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manifeste o desejo de participar da reunião para se manifestar, situação na qual seria mais
prudente a sessão presencial. Entende que pode ser levada em consideração a possibilidade
com a ressalva de que não há previsão regimental, o que pode ser ajustado. Reconheceu o
empenho e a dedicação da equipe da SOC para que essa nova metodologia de reunião fosse
possível. A seguir a Conselheira Maria Lucia Masson contribuiu informando que na votação
secreta poderia ser utilizado o chat no Teams. Por sua vez, o Conselheiro Dieval Guizelini se
comprometeu a pesquisar a ferramenta de enquete para garantir o anonimato, o que traria mais
segurança. A Presidente colocou a importância de que todos possam se familiarizar com os
instrumentos. Com a palavra a Conselheira Elisiani Vitória Tiepolo, Diretora do Setor Litoral, deu
seu depoimento participando pela primeira vez na Câmara e de forma remota. Afirmou que se
sentiu bastante confortável com a dinâmica, com a leitura dos pareceres e acompanhamento da
reunião de forma qualificada. Considerando a distância (Litoral-Curitiba) a ser percorrida para
estar presente nas reuniões, seria importante considerar a participação remota. Terminou dizendo
que se sentiu muito acolhida durante todo o processo. A Presidente reiterou as boas-vindas para
a Conselheira e destacou a importantíssima participação do Setor Litoral e que se a reunião
remota também é um fator que colabora, em face do deslocamento, devendo ser considerado.
Para finalizar agradeceu novamente à servidora Silmara Lucia Bindo Groschupf, ao Secretário,
Professor Christian Mendez Alcantara, a toda equipe da SOC, e a todos os Conselheiros que
disponibilizaram tempo para entender o sistema. A secretária da Câmara na reunião, Silmara
Lucia Bindo Groschupf, pediu a palavra para agradecer a compreensão de todos e de toda a
equipe da SOC pela troca de ideias contribuindo para estar se apropriando da ferramenta. Antes
de encerrar comunicou que a gravação da reunião ficaria disponível por uma semana. Agradeceu
a todos e todas. Desejando energia suficiente para superar esse período bastante complexo e
inusitado para o mundo. Que todos tenham cuidado suficiente, evitando sair de casa. Agradeceu a
todos que estão muito envolvidos, o Setor de Saúde (Professor Nelson Luis Barbosa Rebelatto –
Diretor), o Setor Litoral que está produzindo material, ao pessoal do Setor de Exatas que tem
ajudado na química, todos envolvidos na força-tarefa para superar esse momento excepcional.
Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a sessão, da qual eu, Silmara Lucia
Bindo Groschupf, Secretária, lavrei a presente ata.

 

Documento assinado eletronicamente por NELSON LUIS BARBOSA REBELLATO, DIR
SETOR CIENCIAS DA SAUDE, em 04/06/2020, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS SFAIR SUNYE, DIR SETOR CIENCIAS
EXATAS, em 04/06/2020, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VERA KARAM DE CHUEIRI, DIR SETOR
CIENCIAS JURIDICAS, em 04/06/2020, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por TIBIRICA KRUGER MOREIRA, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 04/06/2020, às 13:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ELISIANI VITORIA TIEPOLO, DIRETOR(A) DO
SETOR LITORAL, em 04/06/2020, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA LUCIA MASSON, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 04/06/2020, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Ata de Reunião UFPR/R/GAB/SOC 2726949         SEI 23075.030482/2020-14 / pg. 2



Documento assinado eletronicamente por DIEVAL GUIZELINI, PROFESSOR ENS BASICO
TECN TECNOLOGICO, em 04/06/2020, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MAYARA ELITA CARNEIRO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 04/06/2020, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MICHELY KARINE KLEIN, Usuário Externo, em
05/06/2020, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIANE DE SIQUEIRA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 08/06/2020, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Antônio Alpendre da Silva, Usuário Externo, em
08/06/2020, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2726949 e
o código CRC 9F2EBD59.
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