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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO
Ata da sessão ordinária da 2ª Câmara do Conselho de Planejamento e Administração da Universidade
Federal do Paraná realizada no dia 01 de dezembro de 2020. Ao primeiro dia do mês de dezembro de
dois mil e vinte, às nove horas, na modalidade remota, via plataforma Microsoft Teams (Office 365), reuniuse a Segunda Câmara do Conselho de Planejamento e Administração da Universidade Federal do Paraná, sob
a Presidência do Conselheiro Marcos Wagner da Fonseca. Presentes os Conselheiros titulares Andréa Emilia
Marques Stinghen, Lenira Gaede Senesi, Eduardo Wysocki Martins Rosa, Jaime Wojciechowski, Horacio
Tertuliano dos Santos Filho, Lígia Negri, Maria Berenice Reynaud Steffens e Regiane Regina Ribeiro.
Presentes os Conselheiros suplentes Guilherme Costa Camargo e Regina Maria Hartog Pombo Rodriguez.
Havendo quórum, o Presidente declarou aberta a sessão e colocou em discussão e votação a ata da sessão
anterior, com data de 10.11.2020. Aprovada por unanimidade. Nos informes, foi apresentada a proposta do
calendário das Sessões da 2ª Câmara do COPLAD para o ano de 2021, a qual, após análise e votação, foi
aprovada de forma unânime. Ato seguinte, o Presidente consultou a câmara sobre a possibilidade de
testarem, naquela sessão, a ferramenta digital para votação secreta chamada Mentimeter
(https://www.menti.com/). O Presidente explicou que, possivelmente, a plataforma seria usada na próxima
sessão do Conselho Universitário (COUN). O Conselheiro Horacio Tertuliano dos Santos Filho se
posicionou de forma contrária, portanto a ferramenta digital não foi utilizada. Passou-se então à Ordem do
Dia: 01) Processo: 055848/2019-16 (homologação) - Contrato entre a UFPR e a FUNPAR com a
finalidade de dar apoio à gestão administrativa, financeira e operacional ao “Atendimento para
treinamento em serviço e formação de recursos humanos na área médica e cirúrgica veterinária”.
Interessada: Direção do Hospital Veterinário do Setor Palotina. Relatora: Consª Regina Maria Hartog
Pombo Rodriguez. Na ausência da relatora neste momento, o Conselheiro Horacio Tertuliano dos Santos
Filho fez a leitura do parecer favorável ao termo de contrato. Na sequência, o Presidente fez breves
esclarecimentos sobre a aprovação, em 16.12.2019, do referido contrato ad referendum pelo Presidente da
câmara naquela data, Conselheiro Horacio Tertuliano dos Santos Filho. Em discussão, sem questionamentos,
o parecer foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade, restando homologado o ad referendum.
02) Processo: 087873/2019-69 (homologação) - Convênio entre a UFPR e a FUNPAR objetivando a
preservação dos acervos biológico, científico-didático-educativo e paleontológico através da renovação
da cobertura do Prédio do Setor de Ciências Biológicas da UFPR. Interessado: Setor de Ciências
Biológicas. Relator: Consº Jaime Wojciechowski. O relator fez a leitura do seu parecer favorável ao
convênio. Em discussão, sem questionamentos, o parecer foi posto em votação, sendo aprovado por
unanimidade, restando homologado o ad referendum. 03) Processo: 010856/2020-77 (homologação) Celebração de Acordo entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, a Universidade
Federal do Paraná, e a Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da
Ciência, da Tecnologia e da Cultura - FUNPAR para Planejamento e execução do Concurso Público da
Policia Civil do Estado do Paraná. Interessados: Núcleo de Concursos e CRI/PROPLAN. Relatora:
Consª Lígia Negri. A relatora fez a leitura do seu parecer favorável à celebração do acordo. Na sequência, o
Presidente fez breves esclarecimentos sobre a aprovação, em 02.03.2020, do referido acordo ad referendum.
Em discussão, sem questionamentos, o parecer foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade,
restando homologado o ad referendum. 04) Processo: 037060/2020-61 (homologação) - Celebração de
Acordo entre a UFPR e FUNPAR para o apoio a gestão administrativa, financeira e operacional aos
Processos Seletivos 2020/2021 COREME e COREMU: Residência Médica do Hospital de Clínicas,
Residência Médica Hospital do Trabalhador, Residência Multiprofissional do Hospital de Clínicas,
Residência Multiprofissional ESPP/SESA - HC e Residência em Área Profissional da Saúde em
Medicina Veterinária Campus Palotina, e Processo de Seleção para o preenchimento de vagas
remanescentes. Interessados: Núcleo de Concursos e CRI/PROPLAN. Relator: Consº Jaime
Wojciechowski. O relator fez a leitura do seu parecer favorável ao acordo. Em discussão, sem
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questionamentos, o parecer foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade, restando homologado o
ad referendum. 05) Processo: 215729/2017-67 (homologação) - 2º Termo Aditivo ao Convênio que entre
si celebram a UFPR, a FUNPAR e a ITAIPU (Cooperação 87/2018), para o monitoramento da
biodiversidade de peixes no Canal da Piracema utilizando sequenciamento de DNA de segunda
geração. Interessados: Setor de Ciências Agrárias/Departamento de Zootecnia/Antonio Ostrensky
Neto e CRI/PROPLAN. Relator: Cons° Jaime Wojciechowski. O relator fez a leitura do seu parecer
favorável ao termo aditivo. Em discussão, sem questionamentos, o parecer foi posto em votação, sendo
aprovado por unanimidade, restando homologado o ad referendum. 06) Processo: 025346/2020-02 Recurso à decisão da PROGEPE que indeferiu Incentivo a Qualificação. Interessado: Bruno Gabriel
Costelini. Relator de vista: Cons° Elias Sebastião Torres da Silva e Relatora original: Consª Andréa
Emilia Marques Stinghen. O Presidente informou à câmara que o relator de vista não havia encaminhado o
seu parecer, e também não havia registrado justificativa de ausência na sessão. Desta forma, o processo
retornou à relatora original, conforme Parágrafo único do Art. 20 da Resolução 11/19-COUN. Com a
presença do interessado na sessão, a Conselheira Andréa Emilia Marques Stinghen fez novamente a leitura
do seu parecer desfavorável ao incentivo de qualificação. Na sequência, foi concedida a palavra ao
interessado que fez sustentação oral e após se retirou. Em discussão e votação, o parecer foi aprovado por
maioria de votos (8x1). Finda a ordem do dia, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a sessão da qual eu, Ana Paula Appio, secretária, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, vai por
todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DA FONSECA, DIRETOR(A) DO
SETOR DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - SA, em 09/02/2021, às 09:28, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por JAIME WOJCIECHOWSKI, VICE DIRETOR DO
SETOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA, em 09/02/2021, às 09:51,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por ANDREA EMILIA MARQUES STINGHEN,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 09/02/2021, às 10:00, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por REGIANE REGINA RIBEIRO, DIRETOR(A) DO
SETOR DE ARTES, COMUNICACAO E DESIGN - SACOD, em 09/02/2021, às 10:26, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por LENIRA GAEDE SENESI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 09/02/2021, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Antoninho Caron, Usuário Externo, em 09/02/2021, às
19:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por HORACIO TERTULIANO DOS SANTOS FILHO, DIR
SETOR DE TECNOLOGIA, em 10/02/2021, às 12:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por CRISLAINE CAROLINE SERPE, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 11/02/2021, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3285355 e o
código CRC 6338F23B.
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