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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
CONSELHO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 
 

RESOLUÇÃO Nº 03/2022-COPLAD

 

O CONSELHO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (COPLAD), órgão norma�vo, consul�vo e delibera�vo da Administração Superior da
Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 30 de março de 2022, no uso de suas atribuições conferidas pelo Ar�go 18 do Estatuto da UFPR e com base no
Parecer da Conselheira Yara More�o (doc. SEI 4375358) no processo nº 063789/2021-74, aprovado por unanimidade de votos,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar:  

I - o Relatório anual de a�vidades do exercício 2020; 

II - o Relatório de Gestão aprovado no Conselho superior da Fundação da Universidade Federal do Paraná (FUNPAR); 

III – o balanço e as demonstrações contábeis de 2020 com base nas demonstrações contábeis e parecer de auditoria independente; 

IV – a demonstração da par�cipação de no mínimo 2/3 (dois terços) de pessoal da ins�tuição apoiada em projetos de pesquisa ou extensão para o exercício de
2020; 

V – a demonstração da incorporação de parcela dos ganhos econômicos decorrentes dos projetos captados ao orçamento da ins�tuição apoiada para o exercício
de 2020; 

VI – a demonstração do cumprimento das disposições con�das na legislação sobre a divulgação em si�o de internet man�do pela Fundação
(h�ps://www.funpar.ufpr.br/transparencia) dos projetos gerenciados, comprovando a transparência, a publicidade e a disponibilidade das informações rela�vas
às parcerias man�das com a UFPR; 

VII – a demonstração da composição do Conselho Diretor da FUNPAR com a par�cipação de mais da metade dos membros indicados pela UFPR; e 

VIII – a manutenção do credenciamento da FUNPAR como Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.   
 

 

Ricardo Marcelo Fonseca  
Presidente 
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