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OF. 068/2020-ITEDES/Dir. Londrina, 15 de junho de 2020.

Ao Magnífico Reitor

Vimos mui respeitosamente, solicitar a Vossa Magnificência a celebração do
Convénio de Cooperação Técnica, que tem por objetivo a promoção do Programa de
Atendimento à Sociedade: "PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E PROFILAXIA EM SAÚDE
ANIMAL", sob a coordenação do Prof. Dr. Amauri Alcindo Alfieri, promovido pelo
Departamento de Medicina Veterinária Preventiva do Centro de Ciências Agrarias, da
Universidade Estadual de Londrina.

Considerando a data de protocolamento de pedido de renovação do convénio
acima citado, e verificando que o prazo para tal procedimento deveria ter ocorrido
conforme Instrução de Serviços PROEX 001/2017. O ITEDES esclarece que seu setor de
convénios encarregado dos tramites pertinentes aos convénios passou por problemas nos
últimos 07 (sete) meses ao qual foi gerado este lapso no prazo para protocolar o convénio.

Considerando que o convénio ainda esta em vigência até a data de 26/06/2020 e
que o Programa que ora se pretende renovar, não teve suas atividades interrompidas,
atividades essas como as pesquisas, e a prestação de serviços à comunidade, a qual é
administrada financeiramente por este Instituto, solicitamos que tais atividades sejam
respaldadas por meio do convénio proposto no que pese a intempestividade do pleito,
solicitamos que o mesmo seja considerado.

Diante do acima exposto solicitamos que sejam convalidadas as atividades e atos
praticados no estrito cumprimento do objeto do presente convénio.

Limitado ao exposto, subscrevemo-nos.

Cordialmente,

e/

^^z^ic^-í.^
Coiijtmbo

Gerente

Á

Ao

Magnífico Reitor

Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho
UEL
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CONVÉNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRAM ENTRE
SI A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E O INSTITUTO
DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
- ITEDES

y

A Universidade Estadual de Londrina, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n. 78.640.489/0001-53, com sede no Campus
Universitário, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, doravante denominada UNIVERSIDADE,
neste ato representada por seu Reitor, Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho e o Instituto de
Tecnologia e Desenvolvimento Económico e Social - ITEDES, pessoa jurídica de direito privado,
inscrito no CNPJ/MF sob o n. 00.413.717/0001-65 com sede à Avenida Presidente Castelo
Branco, n. 655, Jardim Presidente, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, doravante
denominado ITEDES, neste ato representado por seu Diretor-Presidente Prof. Dr. Ulisses de
Pádua Pereira, resolvem firmar o presente Convénio, de conformidade com as normas de
Direito Público, em especial pela Lei Estadual n.° 15.608, de 16/08/2007, e, subsidiariamente
pela Lei Federal n.° 8.666, de 12/06/93, com as modificações introduzidas pelas Leis Federais
n.°s 8.883, de 08/06/94 e 9.648, de 27/05/98, e, ainda, de acordo com a Resolução r\.° 008/2012
do Conselho de Administração da UNIVERSIDADE, e em caso de necessidade pelas normas de
Direito Privado, e o estipulado nas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - Do Objeto

O presente Convénio tem por objeto a cooperação entre as convenentes,
visando a execução do Programa de Atendimento à Sociedade: PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E
PROFILAXIA EM SAÚDE ANIMAL, a ser desenvolvido pelo Departamento de Medicina
Veterinária Preventiva do Centro de Ciências Agrarias da UNIVERSIDADE.

Parágrafo Primeiro - Integra o presente Convénio o Plano de Trabalho que se destina a
identificar o objeto, definir as metas e fases de execução, balizar as aplicações financeiras no
decorrer do Curso, e atender as demais prescrições das legislações pertinentes.

Parágrafo Segundo - O Plano de Trabalho e este Convénio são complementares e integrantes
entre si, de forma que qualquer detalhe ou condição que se mencione em um e se omita em
outro serão considerados especificados e válidos, obrigando as partes em todos os termos.

Cláusula Segunda - Das Atividades

O Programa previsto na Cláusula Primeira compreenderá as seguintes atividades:

l. Diagnóstico etiológico, sorológico e profilaxia de doenças em animais;
2. Diagnóstico de doenças virais em animais;

Avenida Presidente Castelo Branco, n° 655 - Jardim Presidente - Londrina - PR - CEP 86.061-335
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3. Diagnóstico de doenças bacterianas em animais;
4. Diagnóstico de doenças ocasionadas por protozoários em animais;
5. Epidemiologia molecular de patógenos em animais; e
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6. Avaliação de programas imunoprofiláticos.

Cláusula Terceira -Dos Recursos Financeiros

Os recursos financeiros necessários à execução do Programa serão
providos através de pagamento pêlos usuários dos serviços, por intermédio do ITEDES,
respeitados os valores estipulados pelo Coordenador do Programa, conforme tabela de preços
constante do Plano de Trabalho anexo.

Parágrafo Primeiro - No decorrer da vigência do Convénio, os valores praticados poderão ser
corrigidos anualmente, de acordo com os índices legais aplicáveis, visando o equilíbrio financeiro
do programa.

Parágrafo Segundo - Os recursos financeiros arrecadados com o pagamento pêlos usuários dos
serviços, e atacados pela UNIVERSIDADE e o ITEDES, serão depositados no Banco Itaú Unibanco
S.A. (341), Agência 4113, na conta corrente 02573-0, e serão utilizados exclusivamente à
consecução do objeto deste Convénio, descrito na Cláusula Primeira, observado o Plano de
Trabalho, anexo deste instrumento.

Parágrafo Terceiro - O ITEDES poderá reter 5% (cinco por cento) do valor apurado, na forma do
Art. 4^, inciso III da Resolução CA n.° 008/2012, destinada ao ressarcimento de despesas de
ordem administrativa e financeira, e encargos sociais, conforme estipulado no Plano de
Trabalho, anexo deste instrumento.

Parágrafo Quarto - Os recursos financeiros vinculados à consecução dos serviços objeto deste
Convénio, enquanto não utilizados, deverão ser aplicados em instituição financeira oficial, na
forma prevista no Art. 143 da Lei Estadual n.° 15.608/07.

Parágrafo Quinto - As receitas auferidas, decorrentes de aplicações financeiras, serão
computadas a crédito do Convénio, e serão utilizadas exclusiva e integralmente à execução de
seu objeto e finalidade, conforme previsto no Art. 144 da Lei Estadual n.° 15.608/07.

Parágrafo Sexto - Existindo saldo financeiro remanescente, bem como saldo financeiro
decorrente de aplicações financeiras realizadas no decorrer da execução do objeto deste
Convénio, permanecerão os mesmos depositados na conta corrente informada no parágrafo
segundo da presente cláusula, observada a disposição da cláusula oitava.

Cláusula Quarta - Da Liberação dos Recursos

Os valores solicitados pela Coordenação do Programa para pagamento de
despesas provenientes do Programa (serviços de terceiros, material de promoção, material de
consumo, bolsas de estudo, remuneração técnica, etc) serão pagos pelo ITEDES, de acordo com
a previsão orçamentaria e disponibilidade financeira.
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Parágrafo Único - O pagamento de despesas inerentes ao Programa mediante a utilização de
recursos aportados pela UNIVERSIDADE, ou por ente de direito público, deverá observar as
diretrizes da Lei Estadual n.° 15.608/07, e, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal n.°
8.666/93.

Cláusula Quinta - Das Atribuições da UNIVERSIDADE

Compete à UNIVERSIDADE, por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão e do
Departamento de Medicina Veterinária Preventiva do Centro de Ciências Agrarias:

a) promover a divulgação do Programa;
b) apoiar as ações da Coordenação do Programa;
c) acompanhar o desenvolvimento do Programa, assegurando a consecução de seus

objetivos;
d) disponibilizar as instalações físicas e os equipamentos necessários à execução dos

serviços, relativos ao Programa, de acordo com as possibilidades do Departamento de
Medicina Veterinária Preventiva do Centro de Ciências Agrarias da UNIVERSIDADE;

e) fornecer, caso haja necessidade, materiais de consumo necessários à execução do
Programa, mediante assinatura de comprovante de entrega e recebimento, com
ressarcimento dos respectivos valores pelo ITEDES;

f) atribuir ao Coordenador do Programa a responsabilidade pelo acompanhamento e a
fiscalização do Convénio e dos recursos, conforme prescrito no inciso IV, Art. 137, da Lei
Estadual n.0 15.608/2007, mediante a apresentação de relatórios semestrais e relatório
final documentado.

Cláusula Sexta - Das Atribuições do ITEDES

a) promover a divulgação do Programa;
b) apoiar as ações da Coordenação do Programa;
c) acompanhar o desenvolvimento do Programa, assegurando a consecução de seus

objetivos;
d) efetuar o pagamento das despesas decorrentes da execução dos trabalhos relativos ao

Programa (serviços de terceiros, material de promoção, material de consumo, bolsas de
estudo, remuneração técnica, etc), quando solicitado pelo Coordenador do Programa, de
acordo com a previsão orçamentaria e disponibilidade financeira, conforme estipulado
na cláusula quarta;

e) providenciar o reparo dos equipamentos fornecidos pela UEL e utilizados pelo Programa,
em decorrência de problemas de funcionamento ou manutenção verificados no decorrer
das atividades, com receita oriunda do Programa e anuência da Coordenação do mesmo;

f) receber o pagamento dos usuários do Programa, de acordo com o disposto na cláusula
terceira;

g) repassar à UEL a importância correspondente a 10% do valor arrecadado, na forma do
art. 4^, inciso l da Resolução CA n° 008/2012, até o 5^ dia útil do mês subsequente ao
da arrecadação;

^
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repassar à UEL a importância correspondente a 4% do valor arrecadado, destinada ao?
Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão da UEL, na forma do art. 4^, inciso II
da Resolução CA n.0 008/2012, até o 5^ dia útil do mês subsequente ao da arrecadação;
destinar 6% do valor arrecadado às unidades e subunidades envolvidas no Programa, na
forma do art. 4^, inciso IV da Resolução CA n.° 008/2012, até o término da vigência do
presente Convénio;
responsabilizar-se pela contratação de profissionais necessários para o desenvolvimento
das atividades relacionadas ao Programa, bem como responsabilizar-se pêlos encargos
trabalhistas, sociais e fiscais decorrentes das contratações;
encaminhar anualmente à Pró-Reitoria de Planejamento da UEL balancete e relatório
financeiro parcial circunstanciado das atividades em desenvolvimento, na forma do Art.
8^ da Resolução CA n.° 008/2012;
ceder à UEL, sob a forma de Comodato, os bens adquiridos com recursos provenientes
da receita do Programa, cujos bens serão incorporados ao património da DEL mediante
doação ao final da vigência do Convénio, na forma do Art. 11 da Resolução CA n.°
008/2012;

m) aplicar no mercado financeiro, por meio de instituições oficiais, os recursos
administrados com base neste instrumento, atendendo-se ao disposto no Art. 143 da Lei
Estadual n.° 15.608/2007, devendo posteriormente empregá-los junto com o respectivo
rendimento, exclusivamente na execução do objeto de que trata a Cláusula Primeira
deste Convénio.

Cláusula Sétima - Da Participação de Servidores

Os servidores da UEL poderão participar das atividades relacionadas ao
Programa desde que devidamente autorizados pelo responsável pelo órgão ao qual estão
lotados.

Parágrafo Primeiro - A participação dos servidores não poderá ultrapassar 20% da sua carga
horária de trabalho, nem causar prejuízos às demais atividades que lhe são atribuídas no órgão
em que estiverem lotados.

Parágrafo Segundo - As atividades desenvolvidas no Programa não poderão gerar expansão da
carga horária e nem hora extra dos servidores envolvidos no Programa, bem como não poderá
ser contratado ou nomeado pessoal especificamente para essa finalidade.

Parágrafo Terceiro - Os servidores que desenvolverem atividades no Programa poderão ser
remunerados, desde que observado o disposto no Art. 6^ da Resolução CA n.° 008/2012 e seu
parágrafo único.

Cláusula Oitava - Do Saldo Operacional

Ao término da vigência do presente Convénio o saldo operacional do
Programa, bem como o saldo financeiro decorrente das aplicações financeiras realizadas no
decorrer do objeto da execução deste Convénio, observado o disposto no Art. 7^ da Resolução
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CA n0 008/2012, serão aplicados na conta corrente informada no parágrafo segundo da '
Cláusula Terceira.

Cláusula Nona - Do Relatório Final

O Coordenador do Programa terá um prazo de até 30 (trinta) dias, após o
término da vigência do Convénio, para encaminhar ao ITEDES relatório final das atividades
executadas, na forma do Art. 12 da Resolução CA n.° 008/21012.

Parágrafo Primeiro - O ITEDES terá um prazo de 90 (noventa) dias, após o término da vigência
do Convénio, para apresentar à Pró-Reitoria de Planejamento relatório financeiro final instruído
com o relatório de atividades.

Parágrafo Segundo - A Pró-Reitoria de Planejamento analisará o relatório financeiro final
emitindo parecer sobre o mesmo para posterior envio ao Conselho de Administração para
apreciação, pronunciamento e aprovação.

Parágrafo Terceiro - A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhará o processo instruído com o
relatório financeiro final aprovado pelo Conselho de Administração e o relatório de atividades ao
Centra de Estudos, Departamento e Conselho Diretor respectivos, para ciência, visando
aprimorar os futuros planos de trabalho.

Cláusula Décima - Da Publicação

A publicação resumida deste instrumento será efetuada, por extrato, no
Diário Oficial do Estado, nos termos do disposto no Art. 110, da Lei Estadual n.° 15.608/2007.

Cláusula Décima Primeira - Da Vigência

O presente Convénio vigorará a partir da data de sua assinatura até
26/06/2025, ficando convalidadas as atividades e atos praticados no estrito cumprimento do
objeto do presente Convénio, executados desde 27/06/2020, podendo ser alterado a qualquer
tempo, por entendimento entre as partes, formalizado por meio de Termo Aditivo.

Parágrafo Primeiro - Caso as obrigações decorrentes do objeto do Convénio não possam ser
concluídas no prazo indicado no caput desta cláusula, o mesmo poderá ser prorrogado por
período suficiente para a sua conclusão, mediante assinatura de Termo Aditivo, obedecido o
prazo máximo legal.

Parágrafo Segundo - Qualquer prorrogação deverá ser solicitada no prazo máximo de 60
(sessenta) dias antes do término da vigência do Convénio, com justificativa escrita pela parte
interessada, apreciada, quando for o caso, pela Coordenação do Programa, e devidamente
autorizada pela autoridade competente para celebrara ajuste.
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üCláusula Décima Segunda - Da Extinção

O presente Convénio poderá ser denunciado por iniciativa de qualquer
das partes, independentemente de descumprimento de qualquer cláusula do presente
instrumento, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
firmahdo-se para tanto. Termo de Encerramento.

Parágrafo Único - O Termo de Encerramento a que se refere o caput da cláusula deve prever as
resoluções entre as partes convenentes quanto às atividades pendentes.

Cláusula Décima Terceira - Do Foro

Eventuais dúvidas e controvérsias decorrentes do presente Convénio
serão dirimidas no Foro da Comarca de Londrina, Estado do Paraná.

duas vias de igual teor.
E por estarem conformes, as partes assinam o presente Convénio em

Londrina, de de 20

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho - Reitor

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL - ITEDES

Prof. Dr. Ulisses de Padua Pereira
Diretor - Presidente
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PROGRAMA DE ATENDIMENTO Â SOCIEDADE (PÁS)

PROJETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

; :-'. '. IDENTIFIÇAÇAOi Dp COORDENADOR

Nome: AMAURI ALCINDO AI.FIERI

Centro: ciências Agrarias

Departamento: M^içinayéterïnarigPreventiyl II JlSj
E-mail: àlfieri@uél.lir
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II - Programa de Atendimento à Sociedade (PÁS) - Resolução CA n0.
008/2012

FORMA DE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NESTA MODALIDADE:
até 10% (dez por cento) .sobre o valor arrecadado à UEL, como forma de ressarcimento de
custos indiretos;
4% (quatro por cento) sobre o valor arrecadado ao Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à
Extensão da UEL (FAEPE/UEL);
até 5% (cinco por cento) sobre o valor arrecadado a convenente;
6% (seis por cento) sobre o valor arrecadado às unidades e subunidades envolvidas no PÁS;
no mínimo a 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor arrecadado ao próprio PÁS, sendo
que atividades não contempladas na previsão orçamentaria e no demonstrativo de custos,
devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração mediante adequação do Plano de
Trabalho;
os percentuais estabelecidos nesta modalidade não se aplicam aos convénios
fomentados com recursos oriundos de fundos públicos, devendo o orçamento e a execução do
convénio observar o plano de aplicação aprovado pela instituição financiadora, e nem aos
convénios, independente da natureza da fonte de custeio, financiados com recursos
estritamente vinculados à execução do objeto conveniado.
Na hipótese de ser definido um percentual de repasse a título de ressarcimento de despesas
de ordem administrativa e financeira à Convenente, desde que autorizado no plano de
aplicação aprovado pela instituição fínandadora, idêntico percentual de repasse deverá ser
atribuído à UEL;
Os servidores que efetivamente participarem das atividades do PÁS poderão ser
remunerados, a título de pró-labore, cuja despesa, inclusive de coordenação, deverá
integrar o plano de aplicação e não poderá ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor
arrecadado, obedecido a legislação vigente;
Os vencimentos recebidos pêlos componentes do PÁS estarão limitados a 100% (cem por
cento) do valor de seu salário básico, mensal e individual acrescido de TIDE e Titulação se
houver.

Motivação: (no caso de vinculação à Resolução CA no. 008/2012 ou
009/2012)
O PÁS em Saúde Animal, cuja denominação completa é Programa de Diagnóstico e
Profilaxia em Saúde Animal, desde 2004 é promovido pêlos Laboratórios de Virologia Animal,
Bacteriologia Animal e de Leptospirose do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva,
Centra de Ciências Agrárias da UEL. Sem dúvida, é um dos mais longevos PÁS da UEL e,
nesse período, vem possibilitando a realização de diagnósticos etiológicos e sorológicos de
importantes doenças infecto-parasitárias de animais de produção. O PÁS Saúde Animai da UEL
tem abrangência nacional, pois realiza diagnóstico laboratorial em animais provenientes de
rebanhos de animais de produção de praticamente todos os estados brasileiros. Essa prestação
de serviços é realizada, quase que exclusivamente, por solicitação de grandes laboratórios de
imunobiológicos nacionais e/ou multinacionais ou para grandes conglomerados agropecuários,
principalmente regulamentados por normas ISO de qualidade. Com isso, faz-se necessária a
celeridade além de comprometimento com a não interrupção do Programa durante a vigência do
contrato, não importando o motivo. A prestação desse tipo especializado de serviço por meio de
um PÁS conveniado possibilita rapidez na aquisição de material de consumo utilizado nas
técnicas laboratoriais, a opção por marcas de consumíveis já padronizadas nas metodologias
laboratoriais, calibração e manutenção de equipamentos por empresas especializadas e com
exclusividade, além da aquisição de equipamentos de pequeno e médio portes. Ainda como
saldo positivo de maior importância que os anteriores o PÁS em Saúde Animal disponibiliza,
particularmente ao Laboratório de Virologia Animal, diversos tipos de material biológico
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provenientes de animais de produção criados em todas as regiões geográficas brasileiras. Esse
material, tem sido ao longo dos anos utilizado no desenvolvimento de dissertações (Mestrado) e
teses (Doutorado) do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal / UEL. Sem a realização
do PAS Saúde Animal em hipótese alguma teríamos uma diversidade tão rica de material
biológico proveniente de distintas regiões geográficas brasileiras que possibilita melhorar
consideravelmente a qualidade dos trabalhos científicos desenvolvidos no laboratório e, com
isso, podendo ser publicados em periódicos científicos internacionais com maior fator de
impacto. O PÁS em Saúde Animal da UEL também contribui com a formação de alunos de
graduação em Medicina Veterinária.

TIPOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (assinale com WX"):
Desenvolvimento de Produto.

Desenvolvimento de Processo.

Desenvolvimento de Sistemas.

Desenvolvimento de Tecnologias.

X lAssessoria.

X l Consultoria.

Orientações.

Treinamento de Pessoal.

x Outras atividades de natureza académica, técnico-científíca ou cultural
(realização de técnicas laboratoriais clássicas e moleculares para o diagnóstico
etiológjco e sorológico de doenças endémicas, epidêmicas, emergentes,
reemerqentes e negligenciadas em animais de produção).

Título do Projeto: PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E PROFILAXIA EM SAÚDE
ANIMAL

Duração
05 anos

Início:
27/06/2020 A 26/06/2025

Area Temática
Saúde Animal

Código
6

Linha de Extensão
Saúde Animal

Código
43
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4 - Doenças Bacterianas | 5 - Doenças Parasitárias 6 - Programas Profiláticos

Resumo (máximo V2 página de A4):
Diagnóstico sorológico e etiológico de doenças infecto-parasitárias em animais de produção
e estimação. Uso de técnicas laboratoriais clássicas, como isolamentos e sorologias, e
moleculares de diagnóstico rápido, sensível e específico tais como PCR, RT-PCR, qPCR e
sequenciamento de amplicons. Determinação da epidemiologia clássica e molecular de
patógenos clássicos, emergentes e reemergentes em animais. Todas as atividades
laboratoriais e no campo são em fluxo contínuo, dependente da demanda de exames
solicitados para a elaboração de Programas de controle e profilaxia, incluindo
jmunoprofilaxia de doenças em animais.

Órgãos Envolvidos:

Execução: Departamento de Medicina Veterinária Preventiva do Centro de Ciências
Agrárias.

Apoio: Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Económico e Social - ITEDES.

Localização: Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Medicina Veterinária
Preventiva, Laboratório de Virologia Animal; Laboratório de Microbiologia; Laboratório de
Leptospirose; Laboratório de Parasitologia e Doenças Parasitárias; Laboratório de Anatomia
Patológica e Histopatologia; Laboratório Multiusuário em Saúde Animal (LAMSA), Unidade
de Biologia Molecular.

População-Alvo: Empresas da iniciativa privada (pessoa jurídica) nacionais e
multinacionais e, esporadicamente, pessoas físicas vinculadas ao agronegócio envolvidas
em atividades de elaboração de Programas de Profilaxia e Controle de Doenças em
Animals de produção e estimação (pets). Eventualmente, de acordo com a demanda,
poderão ser realizadas análises laboratoriais para órgãos públicos de abrangência estadual
(ADAPAR) e federal (MAPA) que atuam em Programas de Saúde Animal no Paraná e no
Brasil, respectivamente.

Justificativa:
O grupo de pesquisa em Saúde Animal da UEL é um dos mais consolidados de todo
o país na área do desenvolvimento e avaliação de técnicas de diagnóstico de
doenças virais, bacterianas, parasitárias (protozoários), entre outras. A experiência
acumulada do grupo possibilitou a disponibilização de técnicas de diagnóstico
rápidas, sensíveis e específicas de diversas doenças infecto-parasitárias de animais
de produção e de estimação. Com isso, os integrantes do grupo são frequentemente
solicitados para a realização de diagnóstico sorológico e etiológico de doenças que
ocorrem em rebanhos bovinos leiteiros e de corte, além de outras espécies animais
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incluindo aqueles destinados à produção, particularmente suínos, e também os
animais de estimação. As técnicas utilizadas, em sua expressiva maioria, são
métodos de virologia clássica e molecular não utilizados na rotina laboratorial em
virtude de sua complexidade e alto custo individual quando avaliamos o sistema
num contexto global que trata do diagnóstico de rebanho e não de indivíduos. Na
elaboração e condução de programas imunoprofiláticos, geralmente desenvolvidos
por empresas, incluem-se o diagnóstico etiológico e sorológico de várias infecções
simultaneamente com o objetivo de realizar diagnósticos diferenciais em doenças
com sinais clínicos semelhantes. Devido à complexidade dessa etapa de um
programa profilático as empresas optam por solicitar a realização de exames
laboratoriais para conclusão de diagnóstico sorológico e etiológico em órgãos
públicos de Pesquisa e ou em Instituições de Ensino e Pesquisa. A demanda por
exames, com frequência, é realizada por grandes multinacionais e mesmo empresas
de capital nacional com filiais e/ou representantes em praticamente todos os
estados da federação e que atuam no ramo de biológicos e imunobiológicos.

Objetivos

Gerais:
Diagnóstico etiológico, sorológico e profilaxia de doenças em animais.

Específicos:
- Diagnóstico de doenças virais em animais.
- Diagnóstico de doenças bacterianas em animais.
- Diagnóstico de doenças ocasionadas por protozoários em animais.
- Epidemiologia molecular de patógenos em animais.
- Avaliação de programas imunoprofiláticos.

Metodologia:
Realização de técnicas de diagnóstico etiológico e sorológico, clássicas e
moleculares, tais como: PCR, SN-PCR, RT-PCR, PCR em tempo real,
Sequenciamento de ácido nucléicos, isolamento virai em cultivo celular, ELISA
direto, indíreto e por competição, isolamento e antibiograma de bactérias, virus-
neutralização, soroaglutinação microscópica, eletroforese em gel de poliacrilamida
(ss-PAGE). Caracterização antigênica e molecular de patógenos animais.
Genotipagem de microrganismos.

Resultados e Contribuições esperadas:
- Contribuir com o diagnóstico etiológico de microrganismos causadores de doenças
infecto-parasitárias que impactam a saúde animal;
- Contribuir com o diagnóstico sorológicos de doenças de importância em saúde
animal;

- Contribuir com a descrição da epidemiologia de doenças clássicas, emergentes,
reemergentes, endémicas e epidêmicas que impactam a saúde animal;
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- Contribuir com a descrição da epidemiologia molecular de doenças de importância
em saúde animal;
- Contribuir com a consolidação do conceito de n0ne Health" em saúde pública e
saúde animal;
- Contribuir com a divulgação científica por meio da publicação de resultados em
artigos científicos em periódicos arbitrados, indexados e tom fator de impacto (JCR)
- Contribuir com a popularização da ciência por meio da publicação de textos técnicos
em revistas e site especializados em saúde e produção animal;
- Contribuir com a formação de pessoas, particularmente alunos do curso de
graduação em medicina veterinária da UEL e do Programa de Pós-Graduação em
Ciência Animal da UEL que serão inseridos no projeto.
- Contribuir com a manutenção de pesquisa e didático pedagógica dos laboratórios
envolvidos no projeto por meio da aquisição constante de material de consumo e
equipamentos, realização de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos e
manutenção predial.

CRONOGRAMA: (até 60 meses)
ANO 1

ATIVIDADES PERÍODO (MÊS)
2020 2021

Jul. I Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun.
Vide nota de rodapé x x x l x x|x|x|x|x|x|x x
Recebimento de
material biológico para
diagnóstico em saúde
animal

x x x x x x x x x x x x

Registro do material
biológico (data entrada,
numeração com
códigos do laboratório,
arquivamento das
fichas de envio)

x x x x x x x x x x x x

Distribuição do material
biológico recebido para
os laboratórios de
diagnóstico específicos
do DMVP/CCA/UEL

x x x x x x x x x x x x

Processamento e
realização dos exames
laboratoriais solicitados

x x x x x x x x x x x x

Emissão de laudos com
os resultados dos
exames realizados

x x x x x x x x x x x x

ANO 2

ATIVIDADES PERÍODO (MÊS)
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Jul. I Ago. Set. I Out. I Nov. | Dez. | Jan.| Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun.
Vide nota de rodapé x x x|x|x|x|x|x|x|x|x j____x
Recebimento de
material biológico para
diagnóstico em saúde
animal

x x x x x x x x x x x x

Registro do material
biológico (data entrada,
numeração com
códigos do laboratório,
arquivamento das
fichas de envio)

x x x x x x x x x x x x

Distribuição do material
biológico recebido para
os laboratórios de
diagnóstico específicos
do DMVP/CCA/UEL

x x x x x x x x x x x x

Processamento e
realização dos exames
laboratoriais solicitados

x x x x x x x x x x x x

Emissão de laudos com
os resultados dos
exames realizados

x x x x x x x x x x x x

ANOS

ATIVIDADES PERÍODO (MÊS)
2022 2023 ,r .•'..•

Jul. I Ago. Set. I Out. I Nov. | Dez. | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun.
Vide nota de rodapé x x x|x|x|x|x|x|x|x|x| x
Recebimento de
material biológico para
diagnóstico em saúde
animal

x x x x x x x x x x x x

Registro do material
biológico (data entrada,
numeração com
códigos do laboratório,
arquivamento das
fichas de envio)

x x x x x x x x x x x x

Distribuição do material
biológico recebido para
os laboratórios de
diagnóstico específicos
do DMVP/CCA/UEL

x x x x x x x x x x x x

Processamento e
realização dos exames
laboratoriais solicitados

x x x x x x x x x x x x

Emissão de laudos com
os resultados dos
exames realizados

x x x x x x x x x x x x

ANO 4

ATIVIDADES PERÍODO (MÊS)
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2023 2024

Jul. I Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun.
Vide nota de rodapé x x x X|X|X|X|X|X|X|X
Recebimento de
material biológico para
diagnóstico em saúde
animal

x x x x x x x x x x x

Registro do material
biológico (data entrada,
numeração com
códigos do laboratório,
arquivamento das
fichas de envio)

x x x x x x x x x x x

Distribuição do material
biológico recebido para
os laboratórios de
diagnóstico específicos
do DMVP/CCA/UEL

x x x x x x x x x x x

Processamento e
realização dos exames
laboratoriais solicitados

x x x x x x x x x x x

Emissão de laudos com
os resultados dos
exames realizados

x x x x x x x x x x x

ANOS
ATIVIDADES PERÍODO (MÊS)

2024 2025
Jul, I Ago. | Set. | Out. | Nov. [ Dez. | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai.

Vide nota de rodapé x x x x x x x x x x x
Recebimento de
material biológico para
diagnóstico em saúde
animal

x x x x x x x x x x x

Registro do material
biológico (data entrada,
numeração com
códigos do laboratório,
arquivamento das
fichas de envio)

x x x x x x x x x x x

Distribuição do material
biológico recebido para
os laboratórios de
diagnóstico específicos
do DMVP/CCA/UEL

x x x x x x x x x x x

Processamento e
realização dos exames
laboratoriais solicitados

x x x x x x x x x x x

Emissão de laudos com
os resultados dos
exames realizados

x x x x x x x x x x x

o
I
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x

x

x

x

x

x

Jun.

x

x

x

x

x

x

Observação: A proposta em questão é caracterizada como uma ação de fluxo contínuo,
conforme solicitação pêlos usuários dos serviços junto aos Laboratórios envolvidos na
proposta.



/ï^
/ FOl.HAi"0
\°. ^ à
^..../^

?co^

Plano de Trabalho Individual (exceto para estudantes):

•

•

•

•

Prof. Amauri Alcindo Alfieri - Coordenador do Projeto. Responsável pelas
análises moleculares, particularmente intepretaçâo dos resultados.
Profa. Alice Fernandes Alfieri - Colaboradora. Responsável pêlos exames na
área de virologia animal.
Profa. Lucienne Garcia Preto Giordano - Colaboradora. Responsável pêlos
exames na área de leptospirose animal.
Prof. Ulisses de Pádua Pereira - Colaborador. Responsável pêlos exames na
área de bacteriologia animal.
Prof. João Luís Garcia - Colaborador. Responsável pêlos exames na área de
parasitologia animal.
Juliana Torres Tomazi Fritzen - Técnica Colaboradora. Auxílio na realização
de exames na área de virologia animal.
Marcos Vinícius de Oliveira - Técnico Colaborador. Auxílio na realização de
exames na área de virologia animal.
Renilda Calabrio dança - Técnica Colaboradora. Auxílio na realização de
exames na área de virologia animal.
Cristiane da Silva Dias - Técnica Colaboradora. Auxílio na realização de
exames na área de leptospirose animal.
Aldair Calistro de Matos - Colaborador. Auxílio na realização de exames na
área de parasitologia animal.
Nathália da Silveira Guimarães - Colaboradora, discente de graduação em
medicina veterinária (matrícula 201500260609). Auxílio na realização de
exames na área de virologia animal.
Bianca Resende de Assis - Colaboradora, discente de graduação em
medicina veterinária (matrícula 201900260732). Auxílio na realização de
exames na área de virologia animal.
Luciano de Jesus de Carvalho Silveira - Colaborador, discente de graduação
em medicina veterinária (matrícula 201500260494). Auxílio na realização de
exames na área de leptospirose animal.
Roberta Silva Baldo - Colaboradora, discente de graduação em medicina
veterinária (matrícula 201300260752). Auxílio na realização de exames na
área de bacteriologia animal.
Milena Patzer Rose - Colaboradora, discente de graduação em medicina
veterinária (matrícula 201900260914). Auxílio na realização de exames na
área de parasitologia animal.

Avaliação:
- As atividades serão realizadas em fluxo contínuo na dependência da demanda
específica de cada uma delas. Os resultados devem ser concluídos no período
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máximo de 15 dias após a entrada do material biológico nos laboratórios integrantes ||
desse PÁS. I
- Regularidade no recebimento de material biológico indica celeridade e eficiência na
elaboração de resultados.
- Renovação regular dos contratos com empresas parceira indica eficiência na sua
execução. , , , ,
- Reuniões remotas frequentes com corpo técnico das empresas conveniadas com
discussão de casos clínicos e resultados.

Disseminação dos Resultados:
Atividades que, inicialmente, não geram resultados para divulgação pública, sendo
algumas delas inclusive confidenciais. Serão emitidos laudos oficiais referentes aos
exames solicitados e realizados.

Entretanto, particularmente para aquelas situações de diagnóstico etiológico,
clássico e molecular, na dependência do microrganismo identificado ou de
características antigênicas e moleculares desses microrganismos que podem ser
considerados emergentes, reemergentes ou negligenciados os resultados podem
sim ter interesse científico. Nessas situações os resultados podem ainda ser
utilizados na orientação de alunos de iniciação científica, para elaboração de
monografia de TCC do curso de graduação em Medicina Veterinária e para a
elaboração de dissertações e teses do Programa de Pós-graduação em Ciências
Animal. Nestas situações a divulgação dar-se-á por meio de publicações em
eventos (congressos e simpósios) científicos, revistas técnicas destinadas ao
público leigo (popularização da ciência), sites especializados em saúde animal e em
periódicos científicos arbitrados, indexados e com fator de impacto (JCR).

Recursos Humanos:
a)DOCENTES

Nome Depto/Centro Chapa
Funcional

RT

Carga Horária
Semanal

destinada ao

projeto

Função no
projeto

Amauri A. Alfieri DMVP/CCA 0106938 TIDE 3 Coordenador

Alice F. Alfieri DMVP/CCA 0112312 TIDE 2 Colaboradora

Lucienne Garcia Preto

Giordano DMVP/CCA 1215012 20h 2
Colaboradora

João LUÍS Garcia DMVP/CCA 1017852 TIDE 2 Colaborador

Ulisses de Pádua

Pereira DMVP/CCA 2100276 TIDE 2 Colaborador

b) DISCENTES
Número Aproximado

de Discentes
Curso Carga Horária Semanal Função
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05 Medicina Veterinária 15 (total) colaboradores

c) TÈCNICO-ADMINISTRATIVOS

Nome Órgão Nível RT

Carga Horária
Semanal

destinada ao
projeto (*)

Função no
projeto (**)

Juliana Torres Tomazi Fritzen CCA Superior 40 4 Méd.Veter.

Marcos Vinicius de Oliveira CCA Médio 40 4 Tec.Laborat.

Renilda Calábria Cianca CCA Médio 40 4 Tec.Laborat.

Cristiane da Silva Dias CCA Médio 40 4 Tec.Laborat.

Aldair Calistro de Matos CCA Médio 40 4 Tec.Laborat.

Bibliografia Básica:
Alfieri, A.F.; Alfieri, A.A.; Barreiros, M.A.B.; Leite, J.P.G.; Richtzenhain, L.J. G and P genotypes of
group A rotavirus strais circulating in calves in Brazil, 1996-1999. Veterinary Microbiology, v. 99, p. 167
-173,2004.

Alfieri, A.A.; Parazzi, M.E.; Takiuchi, E.; Mediei, K.C.; Alfieri, A.F. Frequency of group A rotavirus in
diarrhoeic calves in Brazilian cattle herds, 1998-2002. Tropical Animal Health and Production, v. 38, p.
521 - 526, 2006.

Barreiros, M.A.B.; Alfieri, A.A.; Alfieri, A.F.; Mediei, K.C.; Leite, J.P.G. Na outbreak of diarrhoea in
once-week-old piglets caused by group A rotavirus genotypes P[7], G3 and P[7], G5. Veterinary
Reasearch Communications, v;27, p. 505 -512,2003.

Stipp, D.T., Barry, A.F, Alfieri, A.F., Takiuchi, E., Amude, A.M., Alfieri, A.A.(2009), Frequency of BCoV
detection by a semi-nested PCR assav in faeces of calves from Brazilian cattle herds. Tropical Animal
Health and Production, doi: 10.1007/s11250-009-9347-2.
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Pilz, D.; Alfieri, A.F.; Alfieri, A.A. Comparação de diferentes protocolos para a detecção do vírus da
diarrréia virai bovina por RT-PCR em grupos de sangue total e de soro sanguíneo, artificialmente
contaminados. Semina. Ciências Agrárias, v.26, p.211 -220.

Santas, A.P.M.E.; Navarro, I.T.; Bracarense, A.P.R.F.L.; Freire, R.L.; Marana, E.R. M.; Ogawa, L.;
Alfieri, A.A., Freitas, J.C.; Vidotto, O. Dairy Cow abortion associated with Neospora caninum and other
infections agents. Arquivo Brasileira de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.57, p.545 - 547,2005.

Ferreira, M.C.; Mediei, K.C.; Alfíeri, A.F.; Alfieri, A.A. Desenvolvimento e avaliação de um ensaio
imunoenzimático para o diagnóstico sorológico da infecção pelo herpesvírus bovino. Semina. Ciências
Agrárias, v.26, p.363 - 372, 2005.

Takiuchi, E.; Mediei, K.C.; Alfíeri, A.F.; Alfíeri, A.A. Otimização da Reação em Cadeia pela Polimerase
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Receitas Valor R$ Despesas

y

Valor R$
Pagamento de
diagnósticos 153.895,50 Repasse 10% UEL 15.389,55

Repasse 4% FAEPE 6.155,82

Repasse 5% convenente 7.694,78

Repasse 3% para o Departamento
Medicina Veterinária Preventiva

4.616,87

Repasse 3% para o Centro CCA 4.616,87

Docentes e técnicos 20% 30.779,10

Material de Consumo 28.214,17

Serviços de Terceiros 11.285,67

Manutenção de equipamentos 11.285,67

Publicação 11.285,67

Material Permanente 11.285,67

Diárias e passagens 11.285,67

TOTAL 153.895,50 153.895,50
Observação: A proposta em questão é caracterizada como ação de fluxo contínuo sendo,
com isso, realizada conforme solicitação pêlos usuários dos serviços junto ao Departamento
de Medicina Veterinária Preventiva/CCA/UEL por intermédio do ITEDES. Desta forma, não
há possibilidade de previsão exata, pois trata-se de demanda espontânea da comunidade
externa, que é motivada por fatores e necessidades, às vezes, imprevisíveis tais como a
ocorrência de surtos de doenças clássicas, emergentes, exóticas e/ou reemergentes tanto
de caráter agudo quanto crónico e subclínico.

TABELA DE VALORES A SEREM PRATICADOS:

Diagnóstico
Sorologia: ELISA

Preços
R$11,00

Sorologia: vírus-neutralização R$ 15,00
Isolamento virai em cultivo celular R$ 70,00
PCR R$ 65,00
nested-PCR R$ 70,00
RT-PCR R$ 75,00
RT-nested-PCR R$ 80,00
qPCR R$ 90,00
RT-qPCR R$ 95,00
Sequenciamento produtos de PCR R$105,00
ssPAGE R$ 20,00
Bacteriologia (isolamento) R$ 15,00
Antibiograma R$15,00



Diagnóstico Preços
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Cultura Mycoplasma R$ 35,00
Cultura Ureaplasma R$ 35,00
Cultura anaeróbica R$ 27,00
Bacteriscopia (Gram) R$ 7,50
Soroaglutináção Microscópica - L'eptospirose (SAM) R$ 15,00
Sorologia para Tristeza Parasitária Bovina (TPB) R$ 20,00
Sorologia para Toxoplasma R$ 18,00
Sorologia para Neospora R$ 18,00
Pesquisa de Cryptosporidium R$ 15,00
Gordon e Whitlok (McMaster) R$ 10,00
Cultura de larvas de nematoides R$ 50,00
Pesquisa de Hemoparasitas (Giemsa) R$ 18,00
Testes de carrapaticidas (In vitro) R$ 60,00
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Critérios de Distribuição de Valores entre os Integrantes: cpara servidores
técnico-administrativos, observar as informações sobre enquadramentos especificados no rodapé
do campo "Recursos Humanos", letra (c) Técnicos-Administrativos).
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Distribuição: Serviços prestados pelo Laboratório de Virologia.
INTEGRANTE VALOR EM R$

Amauri A. Alfieri - Responsável (Coordenador)
Alice F. Alfíeri - Colaboradora
Juliana Torres Tomazi Fritzen - Colaboradora
Marcos Vinícius de Oliveira - Colaborador
Renilda Calábria Cianca - Colaboradora

TOTAL DE VALORES A DISTRIBUIR:

Distribuição: Serviços prestados pêlos Laboratórios de Leptospirose.
INTEGRANTE

Lucienne Garcia Preto Giordano
Cristiane da Silva Dias - Colaboradora

TOTAL DE VALORES A DISTRIBUIR:

Distribuição: Serviços prestados pelo Laboratório de Parasitologia.
INTEGRANTE VALOR Ehfl R$

João Luís Garcia- Responsável
Aldair Calistro de Matos - Colaborador

TOTAL DE VALORES A DISTRIBUIR:

Distribuição: Serviços prestados pelo Laboratório de Bacteriqlpgia,
INTEGRANTE

Ulisses de Pádua Pereira - Responsável
TOTAL DE VALORES A DISTRIBUIR:

%
5
5
5

2,5
2,5

VALOR EM R$ %

10

10

%

10

10

VALOR EM R$ %

20

OBS. Essa distribuição de percentuais refere-se aos exames reaiïzadosnos Íaboratóriosdo DMVP envolvidos
nessa proposta. Quanto às propostas de delineamento de experimentos tanto de diagnóstico quanto de
profilaxia por meio da elaboração de Planos de Vacinação, Biosseguridade, entre outros, o percentual de 20%
sobre o valor arrecadado será destinado totalmente ao docente responsável pelo desenvolvimento do
delineamento.

Londrina, PR, ./- -/-

Prof. Dr. Amauri Alcindo Alfieri
Coordenador do projeto
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EsTAduAldE LoNdRÍNA

CAbÍNETE do REITOR

DÍVÍSAO JE COMUNÍCAÇÃO E ARÇUÍVO

PARECER EM PROCESSO
PROCESSO NÚMERO

%0ï Ihh
FOLHA  

^
RUBRICA

_/^
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TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
NUMERO DO PKOCESSÜ, N." hüLHA, KUtíKICA E SETOR.
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OF.R.N0 438/2020 GABINETE DA REITORIA
Londrina, 25 de agosto de 2020.

Prezados(as) Senhores(as):

A Lei 18.776 de 09/05/2016 trouxe nova redação para a Lei Estadual

15.608/2007, especialmente no que tange ao artigo 4° inciso XII, que traz a definição

de convénio, no âmbito das Instituições Públicas. A redação do referido dispositivo

ficou desta forma: "convénio - acordo, ajuste ou instrumento congénere firmado por

entidades públicas entre si ou com particulares, para a consecução de objetivos

comuns, sem remuneração ou cobranças de taxas entre os partícipes, exceto

nos casos que envolverem universidades públicas e as fundações a elas ligadas,

nos moldes do inciso l do art. 140 desta Lei.

Importante trazer à luz o Art. 140, deste mesmo documento legal,

quanta as vedações dos instrumentos jurídicos que amparam as relações de parcerias

com as Universidades públicas: "Art. 140 - No convénio é vedado: l - previsão de

pagamento de taxa de administração ou outras formas de remuneração ao

convenente, exceto nos casos que envolverem universidades públicas e as

fundações a elas ligadas; (Redação do inciso dada pela Lei 18.776 de 09/05/2016).

Para:

Diretores(as)
Pró-Reitores(as)
Coordenadores(as) de Cursos de Pós-Graduação
Coordenadores(as) de Projetos e Programas
Diretores(as) de Intervenientes
Procurador Jurídico da Uel
Assessor de Auditoria Interna
Nesta Universidade
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K.

Considerando os convénios então vigentes com o ITEDES, e os
requerimentos de novos convénios com este Instituto, com base em relatório da

Assessoria de Auditoria Interna e parecer da Procuradoria Jurídica da UEL, a
Administração da Universidade Estadual de Londrina contactou a direção do ITEDES
em reunião presencial realizada no dia 03 de dezembro de 2019, com o objetivo de
analisar a melhor maneira de manutenção da relação entre ambas as partes,
atendendo o que dispõe a legislação, que exige a personalidade jurídica de "fundação"
para a realização dos convénios, o que poderia ser providenciado pelo ITEDES, se
assim o desejasse.

A Assessoria de Auditoria Interna, de maneira formal, por meio do

processo de número 5882/2020, protocolado ao Gabinete da Reitoria em 29 de junho
de 2020, indicou a vedação expressa na Lei Estadual de Licitações, de recepção da
lucratividade, remuneração ou taxa entre os convenentes, com exceção aos
convénios firmados entre as Universidades públicas, como a UEL e as fundações que
sejam ligadas a elas. Neste mesmo processo, a Procuradoria Jurídica da DEL se
manifestou pela legalidade do escopo jurídico trazido pela Auditoria e apontou que
não há, a partir da nova redação trazida pela Lei 18.776 de 09/05/2016, permissão
legal para utilização do ITEDES, como interveniente em ações da Universidade, que
envolvam lucratividade, ou outra forma de remuneração/ressarcimento para o
ITEDES, ou qualquer outra organização que não seja Fundação ligada à UEL.

A reitoria notificou formalmente o ITEDES, por meio do ofício
OF.R.N0 246/2020, de 17 de junho de 2020, retomando a discussão iniciada em
dezembro de 2019 e agendou uma reunião formal, para o dia 14 de julho de 2020,
com toda a direção do Instituto, Reitor e assessores do Gabinete, Procuradoria
Jurídica da UEL e também o Auditor Interno da Universidade. Nesta oportunidade,
restou acordado que o ITEDES apresentaria uma proposta de cronograma de ações
para a constituição de uma fundação, bem como prazos para as respectivas
adequações.

Desse modo, em 17 de julho de 2020, o ITEDES envia ao Reitor o
ofício 102/2020-ltedes-Dir, que foi protocolado por meio do processo de n° 6756/2020,
em que se solicitava um prazo de 12 (doze) meses para adequações do ITEDES,

Campai Unlveraltirio: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Fax 3328^440 -Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet bttp://wwiv.uel.br
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considerando que o órgão do Ministério Público de Londrina, que trata

especificamente da criação de Fundações de Apoio, encontraya-se com atividades

suspensas, segundo informações repassadas pela Assessoria Jurídica do ITEDES.

O Gabinete da Reitoria pautou o ofício 102/2020-1tede3-Dir, em

reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada em 29 de julho de 2020,

para a ciência e manifestação dos Conselheiros. Após ampla discussão, foi sugerido

pelo Reitor que o processo fosse retirado de pauta e retornasse em reunião

extraordinária do mesmo Conselho, agora, com a presença dos dirigentes do Itedes,
como convidados.

Em razão da importância e da urgência da matéria, o Conselho de

Administração foi convocado já para o dia 03 de agosto, tendo sido realizada a reunião

com a presença da diretoria do ITEDES e sua assessoria jurídica. Após ampla

discussão, por manifestação dos conselheiros presentes, o processo foi retirado de

pauta, com a indicação de que os assessores do Gabinete redigissem um compilado

das propostas sugeridas naquela reunião e as apresentassem, sistematizadas, em

outra reunião do Conselho de Administração.

Assim, o Conselho de Administração da UEL, em reunião

extraordinária, ocorrida em 17 de agosto de 2020, analisou novamente o processo de

n° 6756/2020, agora com o compilado das propostas indicadas pêlos conselheiros em

reunião anterior, em forma de cenários, e seus respectivos impactos jurídicos. Ficando
da seguinte forma:

Cenário 1.

Novos instrumentos jurídicos que relacionem a UEL com o ITEDES, com previsão de

pagamento de taxa de administração, ou ressarcimento de gastos, já como realizado
anteriormente.

Análise jurídica - Fere-se a diretriz da Lei Estadual n015.608/2007, especialmente o

artigo 4° inciso XII "convénio - acordo, ajuste ou instrumento congénere firmado por

entidades públicas entre si ou com particulares, para a consecução de objetivos

comuns, sem remuneração ou cobranças de taxas entre os partícipes, exceto nos
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casos que envolverem universidades públicas e as fundações a elas ligadas, nos

moldes do inciso l do art. 140 destg Lei. (Redação do inciso dada pela Lei 18.776 de
09/05/2016)". Art. 140. No convénio é vedado: l - previsão de pagamento de taxa de
administração ou outras formas de remuneração ao convenente, exceto nos casos

que envolverem universidades públicas e as fundações a elas ligadas (Redação do

inciso dada pela Lei 18.776 de 09/05/2016). Com isso, coordenadores dos projetos e
todos que instruíram os processos até sua aprovação final no Conselho de

Administração, poderiam estar sujeitos a acusações de improbidade administrativa.

Cenário 2.

Novos instrumentos jurídicos que relacionem a UEL com o ITEDES, sem previsão de
pagamento de taxa de administração, ou ressarcimento de gastos e com inclusão de

artigo prevendo a possiblidade de rompimento unilateral do instrumento jurídico, sem

multa, ou ónus para qualquer uma das partes.

Análise jurídica - A UEL e todos os envolvidos com o trâmite de aprovação e

assinatura do instmmento jurídico, poderiam ser questionados sobre o processo de

escolha da interveniente, por não respeitar a Lei 8.666/1993, que regulamenta o art.

37, inciso XXI, da Constituição Federal, e institui normas para licitações e contratos

da Administração Pública e dá outras providências. Para dirimir o risco, caberá ao

professor coordenador fornecer informações sobre consulta a outras entidades, com

os critérios utilizados que demonstrem vantagem para o objeto e para a DEL, que

justifique a escolha do ITEDES, em detrimento de outras entidades.

Cenário 3.

Não serão firmados novos instrumentos jurídicos com intervenientes que não sejam

fundações ligadas à UEL, e, para os novos instrumentos com fundações, haverá a

previsão da cláusula de rompimento unilateral, sem incidência de multa, ou ónus para
qualquer uma das partes.

Análise jurídica - Não há risco jurídico.
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No entanto, para os convénios, contratos e outros instrumentos jurídicos já existentes

com o ITEDES e ainda em vigor, ou situações nãp previstas, caberá análise individual,
com foco em informações fornecidas pelo professor coordenador, com referência ao

interesse público do objeto de cada instrumento jurídico. Nos casos em que se

configurar o interesse público, a relação poderá ser mantida nos termos do
instrumento jurídico. Entretanto, nos casos em que não se configurar o interesse
público, a UEL deverá exercer sua necessária autotutela, com revogação, ou ajustes
nos instrumentos jurídicos, suprimindo pagamento de taxa de administração, ou

ressarcimento de despesas em benefício do ITEDES.

Observa-se que, mesmo no caso de robusta apresentação do interesse público para

a UEL na manutenção do convénio, contratos ou outros instrumentos jurídicos, ainda

assim os agentes envolvidos poderiam ser questionados sobre a inobservância da lei,

e eventualmente responderem por improbidade administrativa.

Apresentada a compilação das propostas, por meio dos cenários descritos,

o Conselho de Administração, em reunião ocorrida em 17 de agosto de 2020, após

ampla discussão, deliberou pelo cenário 3, restando estabelecido que:

- Não serão firmados novos instrumentos jurídicos com intervenientes que

não sejam fundações, e, para os novos instrumentos com fundações, haverá a

previsão da cláusula de rompimento unilateral, sem incidência de multa, ou ónus para

qualquer uma das partes.

Excepcionalidades:

- serão analisados os instrumentos jurídicos que foram protocolados até o

dia 30/06/2020, para um período de transição de até 9 meses, para migrarem para

uma fundação ligada à UEL, e que em todos os casos seja inserida uma cláusula de
rompimento unilateral, sem ónus para as partes. Importante ressaltar que cada

coordenador de PÁS, ou curso de extensão, e/ou pós-graduação, no âmbito desta

excepcionalidade, precisam apresentar uma robusta justificativa de interesse público

para a UEL, e o processo deverá ser encaminhado para o C.A, para aprovação.

Campas universitário: Rodovia Celso Oaicia Cid (PR 445), Km 380 - Fax 332S-4440 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.ucl.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL



'^i

UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAl dE LONdRÍNA

ÊO PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Cont. OF.R.N0 438/2020 p.6

Assim, caberá à PROEX, retornar os processos de PÁS sob a sua guarda

e que foram protocolados até a data de 30/06/2020, para os respectivos
coordenadores anexarem aos processos a justificativa de interesse público para a

DEL, bem como inclusão da cláusula de rompimento unilateral, sem ónus para as

partes.

Caberá à PROPPG, PROPLAN, PJU e Colegiados dos Cursos de Pós-

graduação a observância da decisão do Conselho de Administração e, por

conseguinte, não receber ou dar encaminhamento de novos instrumentos jurídicos de

intervenientes que não tenha configuração jurídica de Fundação ligada à DEL,

protocolados a partir do dia 31/06/2020. Além disso, que os processos em trâmite até

a data de 30/06/2020 sejam adaptados com a cláusula de rompimento unilateral, sem

ónus para as partes, bem como encarte de justificativa de interesse público. Ainda

assim, nestes casos, a assinatura do instrumento jurídico, por parte do reitor, fica

condicionada à aprovação pelo Conselho de Administração.

Segue sugestão de redação da mencionada cláusula de

rompimento unilateral:

Cláusula ?????????? - Da Extinção

O presente instrumento jurídico será regularmente extinto

quando atingir seu termo final, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por

quaisquer dos partícipes, independentemente de descumprimento de qualquer

cláusula do presente instrumento, mediante notificação escrita, com antecedência

minima de 30 (trinta) dias, firmando-se para tanto, "Termo de Encerramento".

Parágrafo 1° - O "Termo de Encerramento" a que se refere o

caput da presente cláusula deve prever as resoluções entre as partes convenentes

para conclusão do Programa em andamento, sem prejuízo às atividades pendentes.

Campus ünlvenltáriu; Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Fax 3328-4M0 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet l!ttn,/
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL



UNIVERStdAdE
EsTAduftl de LoNdnÍNA

^$
•7

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Cont OF.R.N0 438/2020 P.7

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos, se

necessários.

Atenciosamente

./

Prof. Dr. Sérgio p^rlos de Carvalho
./

.Reitor
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PARECER N. 019/2020 Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Sociedade

Processo n° 5602/2020.45

Prezado Professor,

Considerando o processo 6756/2020, apreciado pelo Conselho de Administração

Extraordinário, realizado no dia 17 de agosto de 2020, em que se analisou os possíveis

caminhos referentes ao ajustamento de conduta do ITEDES em face à nova diretriz da Lei

Estadual n° 15.608/2007;

Considerando que no processo acima mencionado, em ofício datado de 17 de junho de

2020, a Direção do ITEDES apresentou as seguintes propostas:

l- Um prazo de 12 (doze) meses para adequação do ITEDES, considerando que o

organismo do Ministério Público de Londrina, que trata especificamente da criação

de Fundações de Apoio, encontra-se com atividades suspensas e dando prioridade às

prestações de contas no âmbito das fundações devido ao Covidl9, segundo

informações repassadas à Assessoria Jurídica do ITEDES.

2- A renovação dos Programas de Atendimento à Sociedade - PÁS, bem como os

convénios de ofertas de cursos de Pós-graduação e demais eventos para o exercício

de 2021, com vistas a não prejudicar os andamentos dos mesmos.

Apresentamos a seguir o parecer da Procuradoria Jurídica da UEL quanto a alguns

encaminhamentos possíveis, frente às solicitações do ITEDES. Esperamos que as análises a

seguir apresentadas esclareçam sobre as consequências jurídicas da celebração de acordos

legais com intervenientes que não se caracterizam hoje como uma fundação, nos temios da

Lei 15.608/2007.

l- Possibilidade de realização de novos instrumentos jurídicos que relacionem a UEL com

o ITEDES, com previsão de pagamento de remuneração, cobrança de taxas de

administração entre os partícipes, ou ressarcimento de gastos, já como realizado

anteriormente.
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Análise jurídica: Fere-se as novas diretrizes da Lei Estadual n0 15.608/2007,

especialmente o artigo 4°, inciso XII: "convénio - acordo, ajuste ou instrumento congénere

firmado por entidades públicas entre si ou com particulares, para a consecução de objetivos
comuns, sem remuneração ou cobranças de taxas entre os partícipes, exceto nos casos que

envolverem universidades públicas e as fundações a elas ligadas, nos moldes do inciso l do

art. 140 desta Lei. (Redação do inciso dada pela Lei 18776 DE 09/05/2016)". Art. 140. No

convénio é vedado: l -previsão de pagamento de taxa de administração ou outras formas de

remuneração ao convenente, exceto nos casos que envolverem universidades públicas e as

fundações a elas ligadas; (Redação do inciso dada pela Lei 18776 DE 09/05/2016).

Com isso, coordenadores de projetos de prestação de serviços/PAS, e todos que

instruíram o processo até sua aprovação final no Conselho de Administração, estariam

sujeitos a acusações de improbidade administrativa.

2- Possibilidade de novos instrumentos jurídicos que relacionem a UEL com o ITEDES,

sem previsão de pagamento de taxa de administração, ou ressarcimento de gastos, e

com inclusão de artigo prevendo a possibilidade de rompimento unilateral do

instrumento jurídico, sem multa, ou ónus para qualquer uma das partes.

Análise jurídica: A UEL e todos os envolvidos com o trâmite de aprovação e

assinatura do instrumento jurídico poderão ser questionados sobre o processo de escolha da

interveniente, por não respeitar a Lei 8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da

Constituição Federal, e instituí normas para licitações e contratos da Administração Pública

e dá outras providências.

Para dirimir o risco, caberá ao professor coordenador fornecer informações sobre

consulta a outras entidades, com os critérios utilizados que demonstrem vantagem para o

objeto e para a UEL, que justifique a escolha do ITEDES, em detrimento de outras entidades.

3- Não serão firmados novos instrumentos jurídicos com intervenientes que não sejam

fundações ligadas à UEL, e, para os novos instrumentos com fundações, haverá a

previsão da cláusula de rompimento unilateral, sem incidência de multa, ou ónus

para qualquer uma das partes.
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Análise jurídica: Não há risco jurídico.

Durante a Reunião do CA de 17 de agosto de 2020 deliberou-se pela terceira opção.

No entanto, para os cpnvêníos, contratos e outros instrumentos jurídicos já existentes

com o ITEDES e ainda em vigor, ou situações não previstas, caberá análise individual, com

foco em informações fornecidas pelo professor coordenador, com referência ao interesse

público do objeto de cada instrumento jurídico. Haverá a necessidade de análise jurídica

pela PJU e deliberação pelo Conselho de Administração sobre a motivação de interesse

público apresentada pela coordenação.

Nos casos em que se configurar o interesse público para a UEL, a relação poderá ser

mantida nos termos do instrumento jurídico. Entretanto, nos casos em que não se configurar

o interesse público, a UEL deverá exercer sua necessária autotutela, com revogação, ou

ajustes nos instrumentos jurídicos, suprimindo pagamento de taxa de administração, ou

ressarcimento de despesas em benefício do ITEDES. Observa-se, mesmo no caso de robusta

apresentação de interesse público na manutenção do convénio, ainda assim os agentes

envolvidos poderiam ser questionados sobre a inobservância da lei, e eventualmente

responderem por improbidade administrativa.

Considerando o Ofício R.   438/2020 de 25 de agosto de 2020, que descreve as

decisões do C.A. referente à nova Lei sobre convénios, anexado às folhas n° 55-61 deste

processo, a PROEX encaminha o presente expediente e solicita a V.Sa., na qualidade de

Coordenador do projeto de prestação de seryiço/PAS, intitulado: "PROGRAMA DE

DIAGNÓSTICO E PROFILAXIA EM SAÚDE ANIMAL", que se manifeste sobre sua

decisão quanto ao órgão interveniente.

Vale salientar que caso a decisão seja pelo prosseguimento do presente processo

de proposição do projeto de prestação de senriços/PAS apresentando como órgão

interveniente o ITEDES, V.Sa., na qualidade de Coordenador deverá apresentar os

argumentos que comprovem O INTERESSE PUBLICO PARA A UEL quanto a

manutenção do pro j eto de prestação de serviço/PAS com este interveniente.

A justificativa de interesse público para a UEL deverá ser apresentada pela

coordenação, devidamente anexada a este processo e enviado ao Gabinete do Reitor, no

prazo de 20 dias contados a partir da data desta comunicação, devido a necessidade

urgente de tramitação deste.
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Pró-Reitoria de Extensão. Cultura e Sociedade

Além disso, a coordenação obrigatoriamente deverá propor a inserção no

Convénio de uma cláusula de rompimento unilateral, sem ónus para as partes, conforme

detalhado no Ofício 438/2020 do Gabinete da Reitoria, em anexo.
l i ' ! I

Caso este processo não retorne dentro do prazo de 20 dias, a PROEX considerará

que o Coordenador desistiu da propositura do presente projeto de prestação de

serviços/Programa de Atendimento a Sociedade, cabendo então a PROEX encaminhar o

cancelamento da solicitação de celebração de Convénio para realização do projeto de

prestação de serviços/PAS, com as devidas orientações para finalização das ações.

Orientamos o Coordenador que encaminhe o processo diretamente ao Gabinete

do Reitor para os tramites necessários para avaliação pelo Conselho de Administração.

Caberá ao Conselho de Administração deïïnir sobre a segurança legal e trâmites

subsequentes.

Em, 04 de setembro de 2020.

^.ÜT^L

Profa. Dra. iMara Solange Gomes Delíaroza
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade

Universidade Estadual de Londrina

Ao

Prof. Dr. AMAURI ALCINDO ALFIERI

Coordenador do projeto de prestação de Servicos/PAS

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva/C.CA.

Campus Unlvenitírio: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), km 380 - Fone (43) 3371-40fl0 PABX - Fiu 3328^440 - Caixa Pastel 6.001 - CEP 86051-990- Internet litlir.;/wwn.ucl.>

Hospital Univcraitório/Ccntro de Ciência» da Saúde: Av. Robert Koch, 60 - Vila Opcrtria - Fone (43) 3381-2(100 PABX- FM 3337-40411 3337-7495 - Caia Postal 791 - CEP 86038-440
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Londrina, 02 de outubro de 2020

AO

GABINETE, DO MAGNÍFICO REITOR

PROF. DR. SÉRGIO CARLOS DE CARVALHO

Ref.: Justificativa em atendimento ao Parecer n. 019/2020, Pró-Reitoria de
Extensão, Cultura e Sociedade. Processo 5602/2020.45

Exposição de motivos para a continuidade do PROGRAMA DE
DIAGNÓSTICO E PROFILAXIA EM SAÜDE ANIMAL no âmbito
dos Programas de Atendimento à Sociedade (PÁS) e sob a
gestão administrativa e financeira do interveniente Instituto
de Tecnologia, Desenvolvimento Económico e Social -ITEDES.

Na qualidade de docente e coordenador do "Programa de
Atendimento à Sociedade - PÁS Saúde Animal (Programa de Diagnóstico e
Profilaxia em Saúde Animal), pelo presente instrumento e em atenção ao Parecer
019/2020, da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, justifico a sua
continuidade e sob a gestão administrativa e financeira do Instituto de Tecnologia,
Desenvolvimento Económico e Social -ITEDES.

Os motivos que seguem objetivam evidenciar o interesse
público na manutenção desse Programa para a UEL e junto ao citado ITEDES, na
qualidade de interveniente.

Como ponto de partida para este desafio, enfrento o conceito
de interesse público-plurissignificativo, e contextualizo no PÁS Saúde Animal.

Antes, porém, apresento os objetivos deste Programa, de
iniciativa do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva:

1- Diagnóstico etiológico, sorológico e profilaxia de doenças
em animais;

2- Diagnóstico de doenças virais em animais;
3- Diagnóstico de doenças bacterianas em animais;
4- Diagnóstico de doenças ocasionadas por protozoários ept

animais;

5- Epidemiologia molecular de patógenos em animais; e
6- Avaliação de programas imunoprofiláticos.

l
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O Interesse Público do PÁS Diagnóstico e Profilaxia em Saúde Animal

Em uma das lições na obra Direito Administrativo Moderno
colho o conceito que me orienta nesta exposição:

"O interesse público é, pois, um somatório de interesses
individuais coincidentes em torno de um bem da vida que
Ijies significa um valor, proveito ou utilidade de ordem moral
ou material, que cada pessoa deseja adquirir, conservar ou
manter em sua própria esfera de valores.

Esse interesse passa a ser público, quando dele participam e
compartilham um tal número de pessoas, componentes de
uma comunidade determinada, que o mesmo passa a ser
também identificado como interesse de todo o grupo, ou,
pelo menos, como um querer valorativo predominante da
comunidade".

Sustento assim, que o interesse público deste Programa
decorre do interesse e da necessidade de determinado grupo social (ou
comunidade) pêlos serviços, produtos e atividades desenvolvidas, nas
oportunidades que são geradas nesta iniciativa, o compartilhamento do saber e do
conhecimento produzidos na academia, a interação entre diferentes setores (público
e privado), auxiliando o produtor rural, técnicos, Veterinário de cam po e empresas
relacionadas à saúde animal em toda sua cadeia, na resolução de problemas
sanitários envolvendo as mais diversas espécies animais, entre outros que são
evidenciados nesta exposição. Este Programa, desde 2004, definido com PÁS junto
à PROEX, gerou um valor compartilhado com a comunidade que dela usufrui e se
ressentirá caso venha a ser extinto. O programa apresenta boa procura, legitimando
essa parceria Universidade e Sociedade, gerando inclusive bons resultados como à
abertura de portas para formação de novos profissionais, com estágios,
dissertações e teses aos nossos alunos e provenientes de outras instituições de
ensino, auxiliando empresas no controle de doenças a partir dos diagnósticos
realizados e gerando conhecimento imprescindível para o entendimento do
controle e profilaxias das enfermidades em diversas espécies animais.

Os benefícios deste Programa, tanto para a comunidade
interna quanto externa vão ao encontro da missão institucional da UEL e ficam
evidenciados ao longo desta exposição, onde creio identificar o interesse público e
a continuidade deste Programa PÁS.

Como instituição de ensino superior, a DEL tern como missão,
formar cidadãos e profissionais com competência técnica e humanística, orientada
por valores éticos de liberdade, igualdade e justiça social. A consecução de tal
missão se dá por meio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que
deve integrar as ações de todos os setores, conforme ressaltado no Plano de
Desenvolvimento Institucional, PDI, 2016-20212.

BORGES, Alice Gonzalez. Temas do direito administrativo atual: estudos e pareceres. Belo Horizontp':
Fórum, 2010, pág. 39. C,
21nhttp://www.uel.br/proplan/novo/pages/arquivos/planos/pdi/PDI_2016_2021_ATUALIZACAO.pdf //? /
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O Programa de Diagnóstico e Profilaxia em Saúde Animal
desenvolvido na DEL atende a missão institucional assim como a Resolução n.
08/2012 que disciplina o Programa de Atendimento à Sociedade (PÁS), ao
contemplar a sociedade (comunidade externa) em suas atividades, promovendo sua
integração com a academia.

Referente ao interesse público, a pergunta seria: para qual
sociedade, especificamente, o PÁS interessa? Á comunidade externa identificada
como produtores rurais, técnicos agrícolas, veterinários de campo, aos órgãos
públicos e às empresas privadas locais, regionais, nacionais e inclusive
multinacionais com sede no Brasil que se servem destes produtos e serviços. Á
comunidade interna da DEL, docentes, discentes e técnicos administrativos que
usufruem de toda a estrutura para campo de pesquisa e desenvolvimento
profissional.

Esse Programa se dá em prol da comunidade externa
beneficiando igualmente a comunidade interna, ao envolver estudantes de
graduação e pós-graduação (mestrandos e doutorandos) nas atividades
extensionistas. Neste aspecto, atende a Resolução n°7/20183 do MEC/CNE-CES.

Referida norma define a extensão na Educação Superior
Brasileira e reforça esta atividade como promotora da interação transformadora
entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio
da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o
ensino e a pesquisa. Estabelece no art.4°, que as atividades extensionistas devem
compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária curricular
estudantil dos cursos de graduação.

Neste sentido, a UEL estabeleceu o fortalecimento da
extensão em sua meta 5 (PDI, 2016-2021) sendo um dos objetivos, consolidar a
relação da Universidade com a sociedade (objetivo 4).

Seguindo esta linha, o Programa de Diagnóstico e Profilaxia
em Saúde Animal sustenta sua continuidade e relevância na política extensionista
da DEL, por conter as características e requisitos:

"[...]processo educativo, cultural e científico que articula o
ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a
relação transformadora entre universidade e sociedade (PDI,
pg. 138)".

3 Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta ~y-
12.7 da Lei n. 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educaçao-PNE 2014-2024 e dá outras^í
providências. .^'
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"[...]qualifica segmentos da sociedade que interagem com a
universidade, pois, à medida que a população se apropria do
conhecimento produzido nessa relação, evita-se uma
extensão assistencialista ou puramente de transferência de
tecnologias (PDI, pg. 139)".

"A prestação de serviços está, segundo o Plano Nacional de
Extensão, o Estatuto e o Regimento da UEL, vinculada à
Extensão. [...]não pode estar dissociada da vinculação
académica, devendo privilegiar o envolvimento dos discentes.
A prestação de serviços não deve ser um fim, mas um meio
de fazer interagir ensino e pesquisa para assegurar o
compromisso da Universidade (PDI, pg. 139)".

"Por meio de relatórios anuais..., as atividades de extensão
promovem uma avaliação acerca do impacto produzido. Os
relatórios dos programas e projetos trazem também a
produção académica dos participantes (PDI, pg. 139)".

Apresento a seguir, o impacto positivo do PÁS Diagnóstico e
Profilaxia em Saúde Animal na comunidade interna e externa:

1. Os impactos positivos em saúde, bem-estar, produção e
produtividade animal serão relacionados nos tópicos a
seguir. Porém, o referido PÁS traz impactos extremamente
positivos no ensino de graduação e pós-graduação e em
atividades de pesquisas realizadas na UEL. Atualmente,
por questões de protocolos nacionais e internacionais de
biosseguridade nós, docentes e discentes, somos
impedidos de realizar visitas técnicas em rebanhos de alta
produção. Com isso, temos uma dificuldade terrível na
obtenção de amostras biológicas tais como sangue, soro,
fezes, urina, secreções respiratórias e reprodutivas,
fragmentos de órgãos provenientes de autopsias entre
outras amostras provenientes de animais de produção.
Esse conjunto de amostras é utilizado para a realização
de diagnóstico etiológico, sorológico, inquéritos
epidemiológicos, avaliação de programas de controle e
profilaxia de doenças, incluindo aspectos relativos à
vacinas e vacinações que são atividades precípuas do
Departamento de Medicina Veterinária PREVENTIVA da
UEL Sem a disponibilidade de material biológico as
atividades de pesquisa, incluindo aquelas nas quais estão
inseridos alunos de graduação em programas de iniciaçãq/
científica, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandosv--.),///?
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ficam grandemente prejudicadas. Particularmente no
Laboratório de Virologia Animal da DEL mais de 90% da
produção científica publicada em periódicos nacionais e
internacionais, arbitratos, indexados e com fator de
impacto no JCR (Journal Citation Reports) são
provenientes de pesquisa realizadas tendo como base os
materiais biológicos recebidos na DEL única e
exclusivamente por meio do PÁS. Os títulos dos artigos
científicos, assim como dos relatórios de iniciação
científica, dos trabalhos de conclusão curso de graduação
e de residência em medicina veterinária, de dissertações e
teses do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal e
de relatórios de pós-doutorados facilmente comprovam a
afirmação anterior. Em resumo, o PÁS apresenta impactos
extremamente positivos em aspectos quantitativos e,
principalmente, qualitativos da formação de pessoas em
todos os níveis.

2. Transmissão de conhecimento e orientação da população,
cooperativas de produtores de pequeno e grande porte e
empresas vinculadas ao agronegócio com abrangência
local, regional e nacional, incluindo multinacionais com
sede no Brasil.

3. Atendimento e orientação à pequenos e grandes
proprietários e produtores rurais no controle de doenças
infecto-parasitárias em rebanhos bovinos de corte e leite,
suínos, peixes, animais de estimação (particularmente
zoonoses) e, eventualmente, outras espécies animais.

4. Além do trabalho de controle e profilaxia de doenças
endémicas em rebanhos brasileiros o PÁS também
permite o diagnóstico e monitoramento de doenças
emergentes e reemergentes. A partir de amostras
biológicas obtidas por meio do PÁS o Laboratório de
Virologia Animal da DEL fez a primeira descrição fora do
continente Norte-americano do Senecavírus A (Seneca
Valley virus), causador de doença vesicular em suínos de
comunicação obrigatória aos órgãos de defesa sanitária
animal estadual (ADAPAR) e nacional (MAPA). Também a
primeira descrição do rotavírus 1-1 fora do continente
Asiático foi realizado por meio da análise de material
biológico recebido na UEL por meio do PAS-Saúde
Animal. Também realizamos a primeira descrição no Brasil
de vários agentes virais em rebanhos bovinos de corte e
leite e rebanhos suínos com destaque para: rotavírus

5
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suíno B, rotavírus suíno C, coronavírus bovino, norovírus
suíno, kobuvirus suíno e bovino, entre outros de menor
impacto em saúde animal e inclusive em saúde pública.

5. Por meio do PÁS recebemos material biológico para
diagnóstico proveniente de rebanhos de todas as regiões
geográficas brasileiras. Esse material possibilita a
realização de estudos epidemiológicos de caráter
retrospectivo e prospectivo de doenças endémicas,
emergentes e reemergentes com abrangência
regionalizada em termos de Brasil incluindo as regiões
Sul, Sudeste, Centro-oeste, Nordeste e Norte e, até
mesmo, com abrangência nacional.

6. Publicação de artigos técnicos em jornais, revistas
técnicas, sites especializados, que são direcionados ao
produtor rural e a profissionais da grande área de ciências
agrárias incluindo técnicos agrícolas, médicos veterinários,
zootecnistas e agrónomos, com o objetivo de divulgação
e de popularização da ciência e do conhecimento.

7. Publicação de artigos científicos e livros técnicos e
didáticos conforme podem ser observados por meio da
análise do currículo Lattes dos participantes no PÁS.

8. Palestras, cursos, entrevistas buscando a divulgação do
conhecimento adquirido a partir dos exames realizados.

9. Durante a Exposição Rural de Londrina de 2019, o PÁS
manteve um estande demonstrativo, tendo sido convidado
para a edição de 2020 que não foi realizada em razão da
pandemia do novo coronavírus.

10.0 PÁS também impacta positivamente no bem-estar e na
produção e produtividade dos rebanhos particularmente
bovinos de corte e leite e suínos por meio da elaboração
e avaliação de programas sanitários, incluindo
biosseguridade, vacinas e vacinações para o controle de
doenças em animais de produção. Com isso, evitando o
ingresso de doenças infecciosas nos rebanhos contribui
com a saúde animal e em saúde pública nos casos de^
zoonoses. -7
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11.0 PÁS também contribui na divulgação e no aumento do
prestígio da DEL no cenário nacional. Recentemente
(2020) a DEL foi citada em um artigo científico publicado
na Revista da FAPESP como a terceira universidade
brasileira, ficando atrás apenas da USP e UNESP, que mais
havia publicado no tema CORONAVIRUS. Porém, até então
todos os artigos provenientes dessa temática na DEL
foram realizados com o coronavírus bovino e foram todos
realizados no Laboratório de Virologia Animal da UEL
empregando material biológico proveniente do PAS-Saúde
Animal.

12.Também por meio do PÁS incrementamos
consideravelmente a inter-relação da UEL com o setor
produtivo privado, aspecto esse enormemente valorizado
hoje em dia por todas as agências de fomento à pesquisa
e pêlos rankings nacionais e internacionais de avalição
institucional. Atual o PÁS Saúde Animal mantém por meio
do ITEDES convénios ativos com empresas nacionais e
internacionais da área de imunobiológicos (vacinas) com
destaque para Zoetis do Brasil, MSD Saúde Animal, Bayer
Brasil, Ouro Fino Saúde Animal, Dechra Brasil, entre
outras.

Ao desenvolver essa atividade extensionista, a DEL cumpre
sua missão institucional e pratica a responsabilidade social visto que desenvolve
um produto/serviço que atende a necessidade de determinada coletividade,
impactando-a de modo positivo conforme demonstrado ao longo desta exposição.

Prova disto é a existência deste Programa desde 2004, sem
descontinuidade, cumprindo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,
com constante procura da sociedade, seja para realização de exames virais,
bacterianos e de protozoários, diagnóstico e controle de doença, desenvolvimento
de pesquisas, estudos com testes e desenvolvimento de vacinas, em busca de
consultorias especializadas, seja para simples espaço de interação com a
comunidade universitária.

Em termos financeiros, foram arrecadados R$ 945.536,59
(novecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e
nove centavos), nos últimos 4 (quatro) anos, precisamente de junho de 2016 a
junho de 2020 conforme planilha anexa (doe 1).

Os recursos provenientes do Programa possibilitaram sua
sustentabilidade e a execução de outras atividades de significativa importância para
a comunidade interna da UEL Foram investidos na manutenção da própria
infraestrutura, aquisição e manutenção de equipamentos, na aquisição de reagentes
para realização dos exames, na compra de materiais de pesquisa, e possibilitou a (~ ^
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execução de outros projetos de pesquisa e de extensão do Departamento de
Medicina Veterinária Preventiva UEL

Porém, e o interesse público da DEL na continuidade deste
Programa por meio do ITEDES?

Como dito anteriormente, o interesse público da UEL está
configurado em sua missão. No entanto, para cumpri-la necessita do apoio de
instituições externas, sem fins lucrativos, pára o papel de intermediárias entre a
academia e a sociedade. São as que fazem a integração entre os projetos de
pesquisa, ensino, extensão, desenvolvimento tecnológico e institucional e a
sociedade. Isto porque esse papel não integra os objetivos das l ES. Esta deve se
ocupar da produção do conhecimento, da geração de pesquisas, da saúde e
segurança das atividades para as quais fora criada e delegar à terceiros,
autorizados, a gestão administrativa e financeira destas atividades.

O PÁS Diagnóstico e Profilaxia em Saúde Animal teve a
gestão administrativa e financeira executada pelo Instituto de Tecnologia,
Desenvolvimento Económico e Social - ITEDES, pessoa jurídica de direito privado
sem fins económicos, a quem se atribui parte do sucesso alcançado pelo PÁS Saúde
Animal. Esta relação jurídica, mediada com termo convenial desde 2012, foi
possível graças à Resolução n. 08/2012, normativa interna ainda vigente, salvo
engano, que estabelece as regras para a execução dós PÁS, por intervenientes.

Assim, a DEL legitimou a participação do ITEDES na qualidade
de interveniente em projetos de pesquisa, extensão, ensino, celebrando o convénio
que se findou em junho de 2020, integralmente cumprido, principalmente no que
tange às obrigações assumidas pelo ITEDES. Desta forma, a DEL atendeu aos
princípios da administração pública aos quais está submetida e o ITEDES, atuou em
conformidade com seu estatuto jurídico e normativas incidentes.

Ainda, as porcentagens fixadas pela resolução, após
deduzidas as despesas, foram destinadas à UEL, FAEP, CCA e Departamento de
Medicina Veterinária Preventiva. Ao ITEDES, para pagamento das despesas
operacionais que teve com a gestão do projeto nos 4(quatro) anos de vigência,
recebeu 5% sobre o valor arrecadado conforme prestação de contas. O Programa
tem ainda um saldo em conta do projeto de R$1 17.342,50 (Cento e dezessete mil,
trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

O ITEDES é uma organização de direito privado sem fins
lucrativos, pertencente ao chamado Terceiro Setor, este que atua em razão do
interesse social perseguindo seus objetivos estatutários e está autorizado
constitucionalmente a atuar como subsidiário do Estado, em setores não exclusivos
deste. Está constituído desde 27/01/1995 e, até então, fez a gestão de 30
projetos de ensino e pesquisa, 300 projetos de extensão (cursos e eventos, 375
projetos de especialização executados pela UEL.

O ITEDES não está inscrito no cadastro de entidades
proibidas de contratar com o setor público, em nível federal ou estadual, goza de
boa reputação e notável experiência na área de gestão financeira e administrative
de projetos académicos.
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Estas são as razões para a continuidade do ITEDES na gestão
e administração do PÁS Diagnóstico e Profilaxia em Saúde Animal, de acordo com a
Resolução 008/2017.

Caso esta normativa não esteja mais vigente ao tempo desta
justificativa, ou outra razão de estado a rejeite, as mesmas razões são válidas para
a continuidade do Programa com o ITEDES, em uma relação contratual, por meio de
dispensa de licitação (art.24, inciso XIII da Lei 8666/93,'referendado no art. 34, Xl
da Lei Estadual n 1 5608/2007) considerando que o instituto preenche todos os
requisitos legais para tanto.

Caso ainda as hipóteses acima sejam rejeitadas, as mesmas
razões sejam sopesadas para uma solução transitória ate^qüe-D-ffERES constitua
sua fundação de apoio que poderá ser o meio^habil quando uma normativa
estadual for aprovada ou uma resolução da pr6[íria DEL for criada neste/sentido.

Sendo esta minha^/Justificativa, submeto-a a a,|áreciação das
instâncias competentes e me ponho à disposição para demais esclarecimentos.

^ 'H./
^^ /í

0^

Ifieri

«y
tí^

TõfTDr. Amauri Alcindo,

Departamento de Medicina Vjeferinária-Preventiva

Centra de Ciêníias Agrarias
-

Coordenador PÁS Diagnóstico e Profilaxia em Saúde Animal

í
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ATO EXECUTIVO   50/2020

Capítulo I

Art. 1° O presente Ato Executivo dispõe sobre as regras de transição relacionadas à
decisão do Conselho de Administração, da Universidade Estadual de Londrina,
em reunião extraordinária realizada em 17/08/2020, aprovada em 20/08/2020, e
ao contido no Ofício R. N.° 438/2020, de 25 de agosto de 2020, que determinou
a cessação de novas tratativas com o Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento
Económico e Social - ITEDES, em consideração a sua natureza jurídica não ser
uma Fundação de Apoio.

Capítulo II

Instrumentos jurídicos cujo trâmite de processo teve início após 30/06/2020

Art. 2° Não serão firmados entre a UEL e o ITEDES, sob nenhuma hipótese, novos
instrumentos jurídicos cujo trâmite de processo teve início após 30/06/2020.

§1o A partir de 31/06/2020 a DEL utilizará apenas fundações nos instrumentos
jurídicos firmados com a participação de instituição interveniente.

>0 Destes instrumentos deverão constar cláusula de rompimento unilateral, sem
incidência de multa ou ónus para qualquer das partes.

§2°

§ 3° Por instrumento jurídico entendem-se os Termos de Convénio, Cooperação ou
Compromisso firmados entre a UEL e o ITEDES.

Art. 3° Em se tratando de evento/curso de extensão, pós-graduação ou Programa de
Atendimento à Sociedade - PÁS, de oferta reiterada atingidos por esta regra,
com saldo remanescente, deverá ser firmado um Termo de Cessão de Crédito e
Transferência de Recursos, conforme minuta constante do anexo l deste Ato
Executivo, para transferência dos recursos para a fundação de apoio com a qual
for estabelecida a parceria, ou para UEL, no caso de oferta própria, conforme
escolha do docente coordenador da UEL.

Art. 4° Caberá à PROEX, PROPPG, PROPLAN, PJU, e Colegiados dos Cursos de
Pós-Graduação, no âmbito das suas atribuições, zelar pela observância da
decisão do Conselho de Administração e não receber, ou dar encaminhamento
aos instrumentos jurídicos de parcerias protocolizados após 30/06/2020, que não
sejam fundações ligadas à UEL.
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Instrumentos jurídicos ainda não assinados entre a UEL e o ITEDES, cujo trâmite
de processo foi iniciado até 30/06/2020, e que o coordenador do evento/curso
de extensão, pós-graduação ou Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS,
tenha interesse em continuar a parceria com o ITEDES.

Art. 5° Os instrumentos jurídicos ainda não assinados entre a DEL e o ITEDES, cujo
trâmite de processo foi iniciado até 30/06/2020, poderão ser executados por um
prazo de transição de até 9 (nove) meses, contado a partir de 29 de setembro
de 2020, data da ciência formal do ITEDES, da decisão do Conselho de
Administração, explanada no Ofício R. N.° 438/2020, de 25 de agosto de 2020,
configurando seu prazo final para 28 de junho de 2021, conforme se estabelece:

I - Os processos com instrumentos jurídicos ainda não assinados entre a DEL e o
ITEDES serão encaminhados pela Pró-Reitoria de origem, aos seus respectivos
coordenadores, para que façam a justificativa de interesse público;

11-0 coordenador do evento/curso de extensão, pós-graduação ou Programa de
Atendimento à Sociedade - PÁS deverá apresentar uma justificativa do interesse
público na realização do objeto do instrumento jurídico em parceria com o
ITEDES, que será anexada ao processo a ser encaminhado à apreciação do
Conselho de Administração;

Ill - Caso a justificativa seja aprovada pelo Conselho de Administração, caberá à
PROEX, PROPPG, PROPLAN, PJU e Colegiadas dos Cursos de Pós-Graduação,
no âmbito das suas atribuições, adotarem as medidas necessárias para que o
coordenador e o ITEDES sejam informados, formalmente, sobre o novo prazo a
constar do instrumento jurídico, bem como orientá-los que os planos de trabalho
deverão ser ajustados, no que couber, para sua consecução, no período de
transição, cujo prazo encerra-se em até 28 de junho de 2021.

IV - Ainda no que concerne ao instrumento jurídico, do mesmo deverá constar uma
cláusula de rompimento unilateral, com a seguinte sugestão de redação:

Cláusula ( ) - Da Extinção
O presente instrumento jurídico será regularmente extinto quando atingir seu
termo final, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por quaisquer dos
partícipes, independentemente de descumprimento de qualquer cláusula do
presente instrumento, mediante notificação escrita, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, firmando-se para tanto, "Termo de Encerramento".
Parágrafo 1° - O "Termo de Encerramento" a que se refere o caput da presente
cláusula deve prever as resoluções entre as partes convenentes para
conclusão do evento/curso de extensão, Programa de Atendimento à
Sociedade - PÁS e cursos de pós-graduação em andamento, sem prejuízo às
atividades pendentes.
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Art. 7° Caberá à PROEX, PROPPG, PROPLAN, e PJU darem os encaminhamentds'-
necessários, no âmbito das suas atribuições, para que os processos que foram
iniciados até a data de 30/06/2020 tenham sua usual tramitação com a
celeridade que o assunto requer.
! i

Art. 8° Durante os 09 (nove) meses de transição haverá o cumprimento da execução
do objeto do instrumento jurídico, e do integrante plano de trabalho, em sua
integralidade.

Art. 9° Os valores cabíveis à UEL, segundo as Resoluções que regulamentam os
eventos/cursos de extensão, pós-graduação ou Programa de Atendimento à
Sociedade - PÁS e conforme estabelecido nos instrumentos jurídicos, deverão
ser devidamente recolhidos, mês a mês, à DEL, cabendo ao ITEDES a retenção
da sua parcela de ressarcimento pelas despesas administrativas, sob pena de
configurar enriquecimento ilícito da UEL.

Art. 10 Este Ato Executivo é acompanhado da Minuta do Termo de Transição
(Constante do Anexo II), documento pelo qual o coordenador do evento/curso
de extensão, pós-graduação ou Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS e
o ITEDES se comprometem, além de cumprirem a fiel execução no disposto
neste Ato Executivo, realizarem as medidas necessárias para que as atividades
do evento/curso de extensão, pós-graduação ou PÁS não sejam interrompidas.

Parágrafo Único - Entre as medidas necessárias, é imprescindível a busca por uma
forma de administração dos recursos compatível com a decisão do Conselho de
Administração aqui analisada, levando em conta que não há previsão de
autorização de nova prorrogação do prazo sob justificativa de interesse público,
uma vez que os 09 (nove) meses de transição estão sendo propostos para que
o coordenador, juntamente com o ITEDES, realizem as adequações exigidas,
sem trazer prejuízo à UEL, ao ITEDES e aos usuários dos serviços prestados.

Art. 11 Asseveramos que são aplicáveis todas as regras concernentes aos
instrumentos jurídicos que findam por si só, isso inclui prazo para prestação de
contas, relatórios financeiros e académicos, repasses financeiros e económicos,
sendo de responsabilidade do coordenador do evento/curso de extensão, pós-
graduação ou Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS e do ITEDES, o fiel
cumprimento dos prazos e requisitos.

Art. 12 Em se tratando de evento/curso de extensão, pós-graduação ou Programa de
Atendimento à Sociedade - PÁS, de oferta reiterada, atingidos por esta regra,
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com saldo remanescente, deverá ser firmado um Termo de Cessão de Crédito e
Transferência de Recursos, cuja minuta acompanha este Ato Executivo, para
que o saldo remanescente seja transferido, por escolha do coordenador do
evento/curso de extensão, pós-graduação ou Programa de Atendimento à
Sociedade - PÁS, para a fundação que atuará como parceira, ou para a UEL, ho
caso de oferta própria.

-'

Capítulo IV

Instrumentos jurídicos ainda não assinados entre a UEL e o ITEDES, cujo trâmite
foi iniciado até 30/06/2020, e que o coordenador do evento/curso de extensão,
pós-graduação ou Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS não tenha
interesse em continuar com a parceria com o ITEDES, ou sem a justificativa de
interesse público, ou ainda com a justificativa do interesse público indeferida
pelo Conselho de Administração, sem saldo remanescente.

Art. 13 Nos casos em que a descontinuidade se dá por desinteresse do coordenador,
este deverá comunicar formalmente ao ITEDES e à Pró-Reitoria de origem da
sua decisão.

Art. 14 Nos casos em que a descontinuidade se dá por falta da apresentação do
interesse público por parte do coordenador do evento/curso de extensão, pós-
graduação ou Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS, a Pró-Reitoria de
origem adotará as providências pertinentes, visando não acarretar prejuízo às
partes envolvidas.

Art. 15 Nos casos em que a descontinuidade se dá pelo indeferimento do interesse
público pelo Conselho de Administração, a Secretaria dos Órgãos Colegiadas
Superiores deverá comunicar ao coordenador do evento/curso de extensão, pós-
graduação ou Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS, ao ITEDES e à Pró-
Reitoria de origem, sobre a deliberação do Conselho de Administração, com
vistas a adoção das providências pertinentes, visando não acarretar prejuízo às
partes envolvidas.

Art. 16 Adotadas as providências pertinentes em cada caso, a Pró-Reitoria de origem
deverá encaminhar o processo ao Sistema de Arquivos da Universidade
Estadual de Londrina - SAUEL, para arquivar.
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Instrumentos jurídicos ainda não assinados entre a UEL e o ITEDES, cujo trâmite
foi iniciado até 30/06/2020, e que o coordenador do evento/curso de extensão,
pós-graduação ou Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS não tenha
interesse em continuar com a parceria com o ITEDÈS, ou sem a justificativa de
interesse público, ou ainda com a justificativa do interesse público indeferida
pelo Conselho de Administração, com saldo remanescente.

l.

Art. 17 Nos casos previstos na descrição deste capítulo, o plano de trabalho e o
instrumento jurídico deverão ser refeitos, em consonância com a escolha do
coordenador do evento/curso de extensão, pós-graduação ou Programa de
Atendimento à Sociedade - PÁS, em firmar parceria com uma Fundação ligada
a UEL, ou realizar pela própria UEL.

Art. 18 E de responsabilidade do coordenador, informar à Pró-Reitoria de origem, do
seu desinteresse, em até 5 (cinco) dias contados da edição deste Ato Executivo.

I - A informação poderá ser feita por e-mail, com comprovante de recebimento.

Art. 19 E de responsabilidade da Pró-reitoria de origem, informar ao ITEDES da
decisão do coordenador.

I - A informação poderá ser feita por e-mail, com comprovante de recebimento.

Art. 20 Sobre o saldo remanescente.

I - Em caso de descontinuidade de evento/curso de extensão, pós-graduação ou
Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS, quer seja em parceria com uma
Fundação de Apoio ligada à UEL, quer seja pela própria UEL, o saldo
remanescente será revertido para a UEL, por meio de Termo de Cessão de
Crédito e Transferência de Recursos;

II - Havendo continuidade da execução do evento/curso de extensão, pós-graduação
ou Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS, por meio de parceria com
uma Fundação de Apoio ligada à UEL, deverá ser firmado um Termo de Cessão
de Crédito e Transferência de Recursos, entre o ITEDES e a Fundação de Apoio,
transferindo o saldo remanescente do ITEDES para a Fundação de Apoio;

Ill - Havendo continuidade da execução evento/curso de extensão, pós-graduação ou
Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS, pela DEL, deverá ser firmado um
Termo de Cessão de Crédito e Transferência de Recursos, entre a UEL e o
ITEDES, transferindo o saldo remanescente para a UEL.
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Capítulo VI

\Se/â>-
Convénios referentes aos PÁS ainda não assinados entre a UEL e o ITEDES, que
possuem ações em andamento, inobstante a ausência de assinatura pela UEL,
e que o coordenador não deseja continuar com a parceria com o ITEDES, com,
ou sem saldo remanescente.

Art. 21 Caberá ao Conselho de Administração a análise da justificativa apresentada
pelo ITEDES e pelo coordenador do Programa de Atendimento à Sociedade -
PÁS, relacionada à manutenção das atividades, sem o respaldo por meio de
convénio devidamente assinado pela DEL.

Art. 22 Caso a justificativa seja aceita pelo Conselho de Administração, a convatidação
dos atas praticados terá como data limite a data da aprovação pelo referido
Conselho.

§1° Neste caso o PÁS terá como vigência apenas o período necessário para a
convalidação dos atos e nada além.

§ 2° Como não houve convénio em vigor, as ações deverão ser descontinuadas
imediatamente, com a transferência do saldo remanescente, se houver, para a
UEL, por meio de Termo de Cessão de Crédito e Transferência de Recursos.

Art. 23 Caso o coordenador do Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS deseje
utilizar o prazo de transição de 9 (nove) meses, contados a partir de 29 de
setembro de 2020, deve dar cumprimento ao disposto no Capítulo III.

Capítulo VII

Convénios referentes à pós graduação, ainda não assinados entre a UEL e o
ITEDES, que possuem ações em andamento, inobstante a ausência de
assinatura pela UEL

Art. 24 Caberá ao Conselho de Administração a análise da justificativa apresentada
pelo coordenador e pelo ITEDES, relacionada à manutenção das atividades sem
o respaldo por meio de convénio devidamente assinado pela UEL.

Art. 25 Caso a justificativa seja aceita pelo Conselho de Administração, a convalidação
dos atos praticados terá como data limite a data da aprovação pelo referido
Conselho.

Art. 26 Para que seja possível a análise do Conselho de Administração, com relação
ao prazo de transição de 9 (nove) meses, a ser contado a partir de 29 de setembro
de 2020, caberá ao coordenador da pós-graduação e ao ITEDES adaptarem os
instrumentos jurídicos e os planos de trabalho, com a inclusão de uma cláusula
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de rompimento unilateral sem ónus para as partes, e apresentação de justifica^va^..
de interesse público nos termos do Capítulo III. GR (%^

Art.

! Capítulo VIII i

Instrumentos jurídicos já existentes com o ITEDES e ainda em vigor.

27 Todos os instrumentos jurídicos em vigor deverão ser analisados pelo
Conselho de Administração, com base nas informações fornecidas pelo
professor coordenador, para verificação da presença de interesse público.

Art. 28 Nos casos em que configurar o interesse público, a relação poderá ser mantida
nos termos do instrumento jurídico.

Parágrafo único - Neste caso, deve constar do processo, certidão exarada pela
SGOCS, indicando que o Conselho de Administração decidiu pela aprovação do
interesse público e que o instrumento jurídico firmado entre a DEL e o ITEDES
deverá surtir todos os efeitos até o seu termo.

Art. 29 Nos casos em que não se configurar o interesse público, a DEL deverá exercer
sua necessária autotutela, com revogação ou ajuste nos instrumentos jurídicos,
suprimindo pagamento de taxa de administração, ou ressarcimento de despesas
em benefício do ITEDES.

Art. 30 Nos casos em que o Conselho de Administração entender que não há interesse
público e revogara relação jurídica, deverá constar do processo certidão exarada
pela SGOCS, indicando que o CA decidiu que não há interesse público e que o
instrumento jurídico firmado entre a UEL e o ITEDES deve ser revogado.

§1° Neste caso deve ser utilizada a cláusula de revogação já existente no corpo do
instrumento jurídico e respeitado o seu prazo, posto que todo ajuste estabelecido
entre DEL e o ITEDES possui essa modalidade de cláusula.

§ 2° O ITEDES e o coordenador do evento/curso de extensão, pós-graduação ou
Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS, deverão ser admoestados, pelas
respectivas Pró-Reitorias, da necessidade do cumprimento das obrigações
financeiras e não financeiras perante a DEL - tais como relatórios financeiros e
académicos e transferência de saldos, entre outras.

Art. 31 No caso em que o Conselho de Administração entender que não há interesse
público e determinar o ajuste do instrumento jurídico, suprimindo o pagamento
de taxa de administração, ou ressarcimento de despesas em benefício do
ITEDES:

§ 1° O coordenador do evento/curso de extensão, pós-graduação ou Programa de
Atendimento à Sociedade - PÁS e o ITEDES deverão ser consultados pela Pró-
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Reitoria de origem, para que manifestem se há interesse ou não em dar
continuidade ao instrumento jurídico nestes novos termos.

§ 2° Em caso de interesse em continuar com a execução do instrumento jurídico,
caberá ao coordenador do evento/cursp de extensão e/ou de pós-graduação ou
Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS e ao ITEDES adaptarem os
instrumentos jurídicos nos termos da determinação do Conselho de
Administração.

§ 3° Em caso de desinteresse são aplicáveis as regras do Capítulo IV deste Ato
Executivo.

^EIE
<Ï LHA N"Oi

35-f

^G !^

Art. 32 Caberá à PROEX, PROPPG, PROPLAN e PJU darem os
encaminhamentos necessários, no âmbito das suas atribuições, para que todos os
procedimentos elencados neste Ato Executivo sejam fielmente cumpridos da forma
mais célere possível.

Art. 33 Este Ato Executivo entra em vigor na data da sua publicação.

Universidade Estadual de Londrina, 26 de/outubro de 2020.

Prof. Dr. Sérgio Carlp's ^e Carvalho
Reitor '
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TERMO DE CESSÃO DE CREDITO E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS^

(PARA OS CASOS DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO PARA UMA FUNDAÇÃO)

(PARA OS CASOS DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO PARA A UEL, ESTA DEVE CONFIGURAR
COMO CESSIONÁRIA E NÃO HÁ NECESSIDADE DE INTERVENIENTE ANUENTE)

! I

(deverá ser preenchido conforme o caso concreto - PAS/Evento/Curso/ Pós-
Graduação)

CEDENTE: Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Económico e Social -
ITEDES, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Presidente Castelo
Branco, n° 655, Jardim Presidente, inscrita no CNPJ/MF sob n° 00.413.717/0001-65,
neste ato representado por seu Diretor-Presidente,

CESSIONÁRIA: (atualmente FAUEL ou HUTEC)

INTERVENIENTE ANUENTE: Universidade Estadual de Londrina, pessoa jurídica
de direito público, com sede no Campus Universitário, na cidade de Londrina, Estado
do Parana, inscrita no CNPJ/MF sob n° 78.640.489/0001-50, neste ato representado
por seu Reitor Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho.

As partes acima identificadas, considerando o encerramento das atividades do
instrumento jurídico firmado em _, para execução do PÁS,
CURSO/EVENTO EXTENSÁO/PÔS-GRADUAÇÀO_, e a
transferência da gestão de novas (turmas/ofertas/atendimentos)_de referido
(prestação de serviço, evento, curso, pós-graduação)_ para a CESSIONÁRIA,
resolvem, em comum acordo, celebrar o presente TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS, que se regerá pelas cláusulas abaixo descritas:

Cláusula 1a. Ê objeto deste Termo a transferência de saldo financeiro existente em
caixa do CEDENTE, vinculado ao instrumento jurídico _ bem
como os créditos a receber.

I- 0 CEDENTE declara que o saldo financeiro total existente em caixa, vinculado
ao Convénio, é de R$ _ (_), sendo R$
c

c
_), correspondente ao saldo operacional do curso e R$

J correspondente ao saldo operacional de acervo
bibliográfico.

11-0 CEDENTE declara a existência de crédito a receber, no quadro a seguir
especificado, totalizando R$ _ (__ _):
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Identificação
do Devedor Matrícula

Valor
inadimplente
(dia/mês/ano)

Valor
original da
dívida (R$)

I

TOTAL

NsiS^

III. 0 CEDENTE declara que não existem bens móveis adquiridos por meio dos
recursos do Convénio pendentes de doação à INTERVENIENTE-ANUENTE.

Cláusula 2a. O CEDENTE transfere o saldo financeiro de R$
mediante depósito na conta corrente n°_, e agência n°

(_ _)

., titulada pela CESSIONÁRIA, que se compromete
atividades vinculadas ao Evento/Curso/PAS/Pós-Graduação

(_

a

, banco
utilizá-lo em

de R$
), conforme quadro acima, referente a crédito a

receber.

§1° - Todos os direitos sobre os créditos dos alunos/usuários inadimplentes estão
neste ato transferidos. Desta forma, faculta à CESSIONÁRIA a concentração de
quaisquer ações referentes às dívidas em pauta, caso em que caberá a atualização
do crédito.

(_ J,
) e do saldo

§2° - O valor transferido totaliza a quantia de R$
referentes à soma da carteira de inadimplentes {_
operacional total ( ).

Cláusula 3a. O CEDENTE declara que os repasses financeiros à INTERVENIENTE-
ANUENTE foram efetuados na forma estipulada no Convénio, conforme
demonstrativos de financeiros do Curso/PAS (Anexo l).

Parágrafo único. As partes declaram expressamente não haver dívida ou pendência
dos convénios em pauta.

Cláusula 4a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, as partes
elegem o foro da comarca de Londrina/PR.

Campus Universitário; Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Kin 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://mnv.ucl.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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GOVERNO DO ESTADO

Por estarem, assim, juntos e pactuados, firmam o presente instrumento, em 03 (tre
vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

FOLHA M*

fâ
^•SBl^

LONDRINA/PR, de de 2020.

CEDENTE
Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Económico e Social - ITEDES

CESSIONÁRIA
FAUEL/HUTEC

INTERVENIENTE ANUENTE
Universidade Estadual de Londrina - UEL

Testemunhas:

1L
2)_
Nome legível:
RG:
CPF:

Nome legível:
RG:
CPF:

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Kni 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Inlcmct hllp://w\nv.ucl.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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O Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Económico e Social - ITEDES, inscrito no
CNPJ/MF, sob o n.° 00,413,717/0001-65, doravante denominado ITEDES, neste ato
representado pelo seu Diretor-Presidente Prof. Dr. _, e o
coordenador, Prof. Dr. _, do Evento/Curso/PAS_,
protocolado no Sistema de Arquivos da Universidade Estadual de Londrina, sob o n.1o

/ sob n.o / nos
/

_, cadastrado na Pró-Reitoria de
comprometemos a dar o fiel cumprimento ao disposto no Ato Executivo n.°
principalmente no que se refere ao cumprimento das regras concernentes aos convénios
firmados entre a Universidade Estadual de Londrina, doravante denominada DEL, e o
ITEDES, que findam por si só, incluídos os prazos para prestação de contas, relatórios
financeiros e académicos, repasses financeiros e económicos, e demais obrigações
económicas e não económicas.

Nós, acima qualificados, nesta oportunidade reafirmamos a ciência da decisão do Conselho
de Administração da UEL, de 17/08/2020, explanada no Ofício R. N.° 438/2020, de 25 de
agosto de 2020, o qual recebemos e demos ciência e afirmamos que estamos cientes de que
não haverá autorização de nova prorrogação do prazo dos convénios firmados entre a UEL e
o ITEDES, sob justificativa de interesse público e afirmamos que o período que nos foi
concedido pelo Conselho de Administração da UEL, será aproveitado para a escolha e
encaminhamento da administração do (evento/curso de extensão ou pós-graduação ou PÁS)
de forma regular, sem prejuízo da DEL, dos usuários, ou do ITEDES.

O prazo de transição dos (evento/curso de extensão ou pós-graduação ou PÁS) compreende
o período de 29 de setembro de 2021 a 28 de junho de 2021.

Por estarem assim juntos e pactuados, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de
igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

LONDRINA/PR, de de 2020.

Diretor-Presidente
Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Económico e Social - ITEDES

Coordenador do Evento/Curso/PAS
Prof. Dr.

Testemunhas:
1).
Nome legível:
RG:
CPF:

2).
Nome legível:
RG:
CPF:

Campus Univcrsitírio: Rodovia Celso Garcia dd (PR. 445), Km 380 . Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://wmv.ucl.br
_LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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SISTEMA DE ARQUIVOS DA UEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

NOMERO PROCESSO FOLHA. N.° RUBRICA

^\áA
SETOR

GR

7
T

TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
NUMERO DO PROCESSO, N.0 FOLHA, RUBRICA E SETOR.

ÂSGOCS

I

Considerando o que foi deliberado pelo Conselho de Administração,

em reunião realizada em 17/08/2020, que serão analisados os instrumentos

jurídicos que foram protocolados pelo ITEDES até o dia 30/06/2020, para um

período de transição de até 9 meses, para migrarem para uma fundação

ligada à DEL, cabendo a cada coordenador de PÁS apresentar uma

justificativa de interesse público;

Solicito à essa Secretaria que paute o presente protocolado em reunião

do Conselho de Administração para:

- deliberar sobre estabelecimento do Convénio proposto com o ITEDES,

para execução do Programa em análise, pelo prazo de 09 (nove) meses,

contado de 29/09/2020 até 28/06/2021, na forma do interesse público

apresentado pela coordenação do programa, convalidando as atividades já

praticadas desde 27/06/2020.

Em 13/11/2020

k\\ t ^^ ^/. s3J f ^: '^
Freitas de Freitas

Chefe de Gabinete
)

^~)

Form. Código 11883 - Formato A4 - 75g - Bi 100x1
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SISTEMA DE ARQUIVOS DA UEL
DXVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

NÚMERO PROCESSO

5602

FOLHA N.»

88

RUBRXCA SETOR

GR

TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
NUMERO DO PROCESSO, N.° FOLHA, RUBRICA E SETOR.

A PROEX

O Conselho de Administração, em reunião ordinária realizada no dia 18 de

novembro de 2020, aprovou o interesse público, convalidando os atos desde o início

do programa, com o prazo de vigência do convénio até 28/06/2021.

Em ^> / l í /2.020.

zU
/^s u

s 3

__Erafa Lisiane Freitas de Freitas-

-Cüeí&-d-eJSabmete
I

^̂>3-

x^.̂̂
^z

Form. Código 11883 - Formato A4 - 75g - Bi 100x1
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a1.. ..Aï?.'Ct£_^:'^;^Paulo Sérgio Basoli <basoli@uel.b'r>

Projeto de Prestação de Serviços/PAS

Paulo Sérgio Basoli <basoli@uel.br> 8 de dezembro de 2020 19:49Para: Amauri Alcindo Alfíeri <alfieri@uet.br>, ttedes ttedes <itedes@itedes.org.br>, Convénio ITEDES<convenio@itedes.org.br>

! ,! •'Prezado Prof. Dr. Ama uri Alcindo Alfíeri,

Considerando o processo número 5602/2020, que trata do trâmite do projeto de prestação de serviços/PAS sobsua coordenação, intitulado: "PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E PROFILAXIA EM SAÚDE ANIMAL", com vigênciaprevista na minuta de Convénio (fls, 03 a 08) no período de 27/06/2020 a 26/06/2025, em convénio com oITEDES;

Considerando Parecer da PROEX n° 019/2020 (fl. 62-65) referente ao OF.R.   438/2020 (fl. 55-61) e amanifestação de V.Sa. quanto à justífícatíva de interesse público (fls. 66-74) com vistas à continuidade de trâmitedo projeto de prestação de serviços/PAS acima citado, sob a gestão administrativa e financeira do ITEDES;
Em atendimento ao Art. 5^ do Ato Executivo n° 50/2020 cumpre-nos comunicar V.Sa., conforme parecer anexo àfolha n. 88 do processo n^ 5602/2020, que o Conselho de Administração da UEL, em reunião ordinária realizadano dia 18 de novembro de 2020, emitiu o seguinte parecer: "O Conselho de Administração, aprovou o interessepúblico, convalídando os atas desde o início do programa (27/06/2020), com o prazo de vigência do convénioaté 28/06/2021".

Com base na decisão do Conselho de Administração acima citada e, em cumprimento ao disposto no Art. 5^,inciso III do Ato Executivo n^ 50/2020, solicitamos a V.Sa. e ao ITEDES adotarem, respectivamente, as medidasnecessárias com vistas aos ajustes no Plano de Trabalho (fls. 09-26) e no instrumento jurídico (fls. 03-08), emconformidade com a vigência aprovada pelo Conselho de Administração correspondente ao período de27/06/2020 a 28/06/2021.

Após as providências relativas aos ajustes acima mencionados, solicitamos que os arquivos (em WORD) do novoPlano de Trabalho e da nova minuta do instrumento jurídico devidamente ajustados à decisão proferida peloConselho de Administração sejam enviados diretamente para este endereço, para serem anexados ao processo n^5602/2020 e seguir os trâmites cabíveis junto às instâncias de avaliação.
Atenciosamente,

Prof. Dr. Paulo Antonio Liboni Filho
Diretor de Programas, Projetos e Iniciação Extensionista

Profa. Dra. Mara Solange Gomes Dellaroza
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade
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Paulo Sérgio Basoli <basoli@i;t,ç!t,;br>

URGENTE PROJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1 mensagem

Paulo Sérgio Basoli <basoli@uel.br> 15 de janeiro de 2021 14:26
Para: Amauri Alcindo Alfíeri <alfleri@uel.br>, Itedes Itedes <itedes@itedes.org.br>, Convénio ITEDES
<convenio@itedes.org.br> ; ; ; ;

Boa tarde Prof. Amauri,
Recebemos no dia 15/01/2021, os arquivos referentes ao Plano de Trabalho e Minuta de Convénio, enviados pelo
ITEDES, referente ao projeto de prestação de serviços/PAS em trâmite, sob sua coordenação, protocolado sob n.
5602/2020.
Com o objetivo de assessorá-lo no que se refere ao Plano de Trabalho, vimos solicitar sua gentileza, para as
seguintes providências:
1- RECURSOS HUMANOS - Campo "c" TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS, considerando que os técnicos estão
listados no campo de Distribuição de Valores, é necessário que seja informado no rodapé do Campo "c", em qual
situação se enquadra os servidores, conforme descrito abaixo:
Quanta à participação do servidor técnico-administrativo, sem remuneração ou, com remuneração e respectivo
lançamento de percentual no Campo "Critérios de Distribuição de Valores entre os Integrantes", deverá ser
observado em qual situação abaixo o mesmo se enquadra:
/". - Exercer, dentro de seu horário contratual, as mesmas Junções para as qiiais foi contratado, com carga horária, desde
que, aittorizado pela Chefia sendo VEDADA a REMUNERAÇÃO do mesmo, com a exclusão do servidor do Campo "Critérios
de Distribuição de Valores". Neste caso o servidor será inserido no campo acima e excluído do Campo Critérios de
Distribidçào de Valores.
2". - Exercer, dentro de seu horário contratual, funções que não sejam as mesmas para as quais foi contratado, com carga
horária, desde qiie atitorizado pela Chefia, sendo PERMITIDA a REMUNERAÇÃO do sej-vidor e a sua inchisão no Campo
"Critérios de Distribuição de Valores". Neste caso no campo Plano de Trabalho deverá constar os dias da semana e o
horário que o servidor prestará set-viço ao projeto. O servidor não é inserido no campo Técnico-Admimstraúvo e deverá ser
incluído após a aprovação do projeto, na condição de Colaborador Externo;
3a. - Exercer, fora de seu horário contratual, as mesmas funções para as quais foi contratado oufimções que não sejam as
mesmas de contrato, com carga horária, sendo PERMITIDA a REfAVNERAÇÃO do servidor e a sua inclusão no Campo
"Critérios de Distribuição de Valores ". Adotar as mesmas orientações constantes do 2°. item quanto ao Plano de Trabalho e
inclusão como Colaborador Externo, após a aprovação doprojeto.
2 - CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES ENTRE OS INTEGRANTES:
É necessária a reformulação deste campo, considerando que a somatória do percentual a ser distribuído entre os
integrantes, não pode ultrapassar o limite máximo de 20%. Assim, será necessário definir qual o percentual a ser
destinado para cada integrante, de forma que a somatória destes percentuais não ultrapasse 20%.
Aguardamos sua análise e solicitamos o arquivo do novo Plano de Trabalho, com as complementações/ajustes
acima.
Att.
Paulo Sérgio Basoli - PROEX

Profa. Dra. Zilda Aparecida Freitas de Andrade
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade, em exercício

Amauri A Alfieri Plano de Trabalho • PAS Sanidade Animal_2020 a 2021 - corrigido.doc
377K
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Paulo Sérgio Basoli <basQ,l|@uel;í>j>
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PAS

Amauri Alcindo Alfieri <alfieri@uel.br>
Para: Paulo Sérgio Basoli <basoli@uel.br>, convénio <convenio@itedes.org.br>

Basoli ,
As alterações estão no arquivo em anexo com a extensão _AAA_29.01.2021
por fv. acuse o recebimento
obrigado
alfieri

29 de Janeiro de 2021 10:06

1% Plano de Trabalho - PÁS Sanidade Animal_2020 a 2021_AAA_29.01.2021.doe
414K
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PRÒ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E SOCIEDADE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E APOIO TÉCNICO

DIVISÃO DE PROJETOS
Telefones: (43) 3371-4572 ou 3371-4172

PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE (PÁS)

PROJETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome:AMAURIALCINDOÁLFIERI

'Centro: tiências Agrárias :: : 1 .:::^::.»
Depa rta mento; Mediei na Veteriná ria Preventiya
: E-mail: alfieri@uel.br^::,,,:/,.:?IÇ:ili11'^

;:%ï
Telefône para contatp:(43) 3371-4485^^^^^^^^^
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II - Programa de Atendimento à Sociedade (PÁS) - Resolução CA n^.008/2012

I

FORMA DE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NESTA MODALIDADE:
atei 10% (dez por cento) sobre o valor arrecadado à UEL, como forma de i ressarcimento de
custos indiretos;

4% (quatro por cento) sobre o valor arrecadado ao Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à
Extensão da UEL (FAEPE/UEL);

• até 5% (cinco por cento) sobre o valor arrecadado a convenente;
6% (seis por cento) sobre o valor arrecadado às unidades e subunidades envolvidas no PÁS;
no mínimo a 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor arrecadado ao próprio PÁS, sendo
que atividades não contempladas na previsão orçamentaria e no demonstrativo de custos,
devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração mediante adequação do Plano de
Trabalho;

os percentuais estabelecidos nesta modalidade não se aplicam aos convénios fomentados
com recursos oriundos de fundos públicos, devendo o orçamento e a execução do convénio
observar o plano de aplicação aprovado pela instituição financiadora, e nem aos convénios,
independente da natureza da fonte de custeio, financiados com recursos estritamente
vinculados à execução do objeto conveniado.
Na hipótese de ser definido um percentual de repasse a título de ressarcimento de despesas
de ordem administrativa e financeira à Convenente, desde que autorizado no plano de
aplicação aprovado pela instituição financiadora, idêntico percentual de repasse deverá ser
atribuído à UEL;

Os servidores que efetivamente participarem das atividades do PÁS poderão ser
remunerados, a título de pró-labore, cuja despesa, inclusive de coordenação, deverá
integrar o plano de aplicação e não poderá ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor
arrecadado, obedecido a legislação vigente;
Os vencimentos recebidos pêlos componentes do PÁS estarão limitados a 100% (cem por
cento) do valor de seu salário básico, mensal e individual acrescido de TIDE e Titulação se
houver.

Motivação: (no caso de vinculaçâo à Resolução CA no. 008/2012 ou 009/2012)
O PÁS em Saúde Animal, cuja denominação completa é Programa de Diagnóstico e Profilaxia em
Saúde Animal, desde 2004 é promovido pêlos Laboratórios de Virologia Animal, Bacteriologia Animal
e de Leptospirose do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, Centro de Ciências Agrárias
da DEL. Sem dúvida, é um dos mais longevos PÁS da UEL e, nesse período, vem possibilitando a
realização de diagnósticos etiológicos e sorológicos de importantes doenças infecto-parasitárias de
animals de produção. O PÁS Saúde Animal da UEL tem abrangência nacional, pois realiza diagnóstico
laboratorial em animais provenientes de rebanhos de animais de produção de praticamente todos os
estados brasileiros. Essa prestação de serviços é realizada, quase que exclusivamente, por solicitação
de grandes laboratórios de imunobiológicos nacionais e/ou multinacionais ou para grandes
conglomerados agropecuários, principalmente regulamentados por normas ISO de qualidade. Com
isso, faz-se necessária a celeridade além de comprometimento com a não interrupção do Programa
durante a vigência do contrato, não importando o motivo. A prestação desse tipo especializado de
serviço por meio de um PÁS conveniado possibilita rapidez na aquisição de material de consumo
utilizado nas técnicas laboratoriais, a opção por marcas de consumíveis já padronizadas nas
metodologias laboratoriais, calibraçao e manutenção de equipamentos por empresas especializadas
e com exclusividade, além da aquisição de equipamentos de pequeno e médio portes. Ainda como
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saldo positivo de maior importância que os anteriores o PÁS em Saúde Animal disponibiliza,
particularmente ao Laboratório de Virologia Animal, diversos tipos de material biológico
provenientes de animais de produção criados em todas as regiões geográficas brasileiras. Esse
material, tem sido ao longo dos anos utilizado no desenvolvimento de dissertações (Mestrado) e
teses (Doutorado) do Programa dp Pós-graduaçao em Ciência Animal / UEL. Sem a realização do PÁS
Saúde Animal em hipótese alguma teríamos uma diversidade tão rica de material biológico
proveniente de distintas regiões geográficas brasileiras que possibilita melhorar consideravelmente a
qualidade dos trabalhos científicos desenvolvidos no laboratório e, com isso, podendo ser publicados
em periódicos científicos internacionais com maior fator de impacto. O PÁS em Saúde Animal da UEL
também contribui com a formação de alunos de graduação em Medicina Veterinária.

TIPOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (assinale com "X"):
Desenvolvimento de Produto.

Desenvolvimento de Processo.

Desenvolvimento de Sistemas.

Desenvolvimento de Tecnologias.

X l Assessoria.

x Consultoria.

Orientações.

Treinamento de Pessoal.

x Outras atividades de natureza académica, técnico-científica ou cultural (realização de técnicas
laboratoriais clássicas e moleculares para o diagnóstico etiológico e sorológico de doenças
endémicas, epidêmicas, emergentes, reemergentes e negligenciadas em animais de
produção).

Título do Projeto: PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E PROFILAXIA EM SAÚDE ANIMAL

Duração
01 ano

Início:
27/06/2020 a 28/06/2021

Área Temática
Saúde Animal

Código
6

Linha de Extensão
Saúde Animal

Código
43

Palavras-Chave:
l - Diagnóstico Sorotógico 2 - Diagnóstico Etiológico 3 - Doenças Virais

4 - Doenças Bacterianas 5 - Doenças Parasitárias 6 - Programas Profiláticos
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Resumo (máximo % página de A4):
Diagnóstico sorológico e etiológico de doenças infecto-parasitárias em animais de produção e
estimação. Uso de técnicas laboratoriais clássicas, como isolamentos e sorologias, e moleculares de
diagnóstico rápido, sensível e específico tais como PCR, RT-PCR, qPCR e sequenciamento de
amplicons. Determinação da epidemiologia clássica e molecular de patogenos clássicos, emergentesê reemergentes em animais. Todas as atividades laboratoriais e no campo são em fluxo contínuo,
dependente da demanda de exames solicitados para a elaboração de Programas de controle eprofilaxia, incluindo imunoprofilaxia de doenças em animais.

Órgãos Envolvidos:

Execução: Departamento de Medicina Veterinária Preventiva do Centro de Ciências Agrárias.
Apoio: Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Económico e Social - ITEDES.

Localização: Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva,
Laboratório de Virologia Animal; Laboratório de Microbiologia; Laboratório de Leptospirose;
Laboratório de Parasitologia e Doenças Parasitárias; Laboratório de Anatomia Patológica e
Histopatotogia; Laboratório Multiusuário em Saúde Animal (LAMSA), Unidade de Biologia Molecular.
Populaçao-Alvo: Empresas da iniciativa privada (pessoa jurídica) nacionais e multinacionais e,
esporadicamente, pessoas físicas vinculadas ao agronegócio envolvidas em atividades de elaboração
de Programas de Profilaxia e Controle de Doenças em Animais de produção e estimação (pets).
Eventualmente, de acordo com a demanda, poderão ser realizadas análises laboratoriais para órgãos
públicos de abrangência estadual (ADAPAR) e federal (MAPA) que atuam em Programas de Saúde
Animal no Parana e no Brasil, respectivamente.

Justificativa:

O grupo de pesquisa em Saúde Animal da UEL é um dos mais consolidados de todo o país na área do
desenvolvimento e avaliação de técnicas de diagnóstico de doenças virais, bacterianas, parasitárias
(protozoários), entre outras. A experiência acumulada do grupo possibilitou a disponibitizaçao de
técnicas de diagnóstico rápidas, sensíveis e específicas de diversas doenças infecto-parasitárias de
animals de produção e de estimação. Com isso, os integrantes do grupo são frequentemente
solicitados para a realização de diagnóstico sorológico e etiológico de doenças que ocorrem em
rebanhos bovinos leiteiros e de corte, além de outras espécies animais incluindo aqueles destinados
à produção, particularmente suínos, e também os animais de estimação. As técnicas utilizadas, em
sua expressiva maioria, são métodos de virologia clássica e molecular não utilizados na rotina
laboratorial em virtude de sua complexidade e alto custo individual quando avaliamos o sistema num
contexto global que trata do diagnóstico de rebanho e não de indivíduos. Na elaboração e condução
de programas imunoprofiláticos, geralmente desenvolvidos por empresas, incluem-se o diagnóstico
etiológico e sorológico de várias infecções simultaneamente com o objetivo de realizar diagnósticos
diferenciais em doenças com sinais clínicos semelhantes. Devido à complexidade dessa etapa de um
programa profilático as empresas optam por solicitar a realização de exames laboratoriais para
conclusão de diagnóstico sorológico e etiológico em órgãos públicos de Pesquisa e ou em Instituições
de Ensino e Pesquisa. A demanda por exames, com frequência, é realizada por grandes
multinacionais e mesmo empresas de capital nacional com filiais e/ou representantes em
praticamente todos os estados da federação e que atuam no ramo de biológicos e imunobiológicos.
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Objetivos

Gerais:
Diagnóstico etiológico, sorológico e profilaxia de doenças em animais.

Específicos:
- Diagnóstico de doenças virais em animais.
- Diagnóstico de doenças bacterianas em animais.
- Diagnóstico de doenças ocasionadas por protozoários em animais.
- Epidemiologia molecular de patógenos em animais.
- Avaliação de programas imunoprofiláticos.

Metodologia:
Realização de técnicas de diagnóstico etiológico e sorológico, clássicas e moleculares, tais como: PCR,
SN-PCR, RT-PCR, PCR em tempo real, Sequenciamento de ácido nucléicos, isolamento virai em cultivo
celular, ELISA direto, indireto e por competição, isolamento e antibiograma de bactérias, virus-
neutralização, soroaglutinaçao microscópica, eletroforese em gel de poliacritamida (ss-PAGE).
Caracterização antigênica e molecular de patógenos animais. Genotipagem de microrganismos.

Resultados e Contribuições esperadas:
- Contribuir com o diagnóstico etiológico de microrganismos causadores de doenças infecto-
parasitárias que impactam a saúde animal;
- Contribuir com o diagnóstico sorológicos de doenças de importância em saúde animal;
- Contribuir com a descrição da epidemiologia de doenças clássicas, emergentes, reemergentes,
endémicas e epidêmicas que impactam a saúde animal;
- Contribuir com a descrição da epidemiologia molecular de doenças de importância em saúde
animal;
- Contribuir com a consolidação do conceito de "One Health" em saúde pública e saúde animal;
- Contribuir com a divulgação científica por meio da publicação de resultados em artigos científicos
em periódicos arbitrados, indexados e com fator de impacto (JCR)
- Contribuir com a popularização da ciência por meio da publicação de textos técnicos em revistas e
site especializados em saúde e produção animal;
- Contribuir com a formação de pessoas, particularmente alunos do curso de graduação em medicina
veterinária da DEL e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UEL que serão inseridos
no projeto.
- Contribuir com a manutenção de pesquisa e didático pedagógica dos laboratórios envolvidos no
projeto por meio da aquisição constante de material de consumo e equipamentos, realização de
manutenção preventiva e corretiva em equipamentos e manutenção predial.
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CRONOGRAMA: (até 60 meses)
ANO l

ATIVIDADES PERÍODO (MÊS)
2020 2021

I

Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev.
Mar

Abr. Mai. Jun.

Vide nota de rodapé x x x x x x x x x x x x

Recebimento de

material biológico para
diagnóstico em saúde
animal

x x x x x x x x x x x x

Registro do material
biológico (data entrada,
numeração com
códigos do laboratório,
arquivamento das
fichas de envio)

x x x x x x x x x x x x

Distribuição do
material biológico
recebido para os
laboratórios de
diagnóstico específicos
do DMVP/CCA/UEL

x x x x x x x x x x x x

Processamento e
realização dos exames
laboratoriais solicitados

x x x x x x x x x x x x

Emissão de laudos com
os resultados dos
exames realizados

x x x x x x x x x x x x

Observação: A proposta em questão é caracterizada como uma açâo de fluxo contínuo, conforme
solicitação pêlos usuários dos serviços junto aos Laboratórios envolvidos na proposta.
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Plano de Trabalho Individual (exceto para estudantes):
Prof. Amauri Alcindo Alfieri - Coordenador do Projeto. Responsável pelas análises
moleculares, particularmente intepretaçao dos resultados.
Profa. Alice Fernandes Alfieri - Colaboradora. Responsável pêlos exames na área de virologia
animal.
Profa. Lucienne Garcia Preto Giordano-Colaboradora. Responsável pêlos exames na área de
leptospirose animal. Atividades a serem realizadas: segunda-feira e terça-feira das 18:00 às
20:00 h

Prof. Ulisses de Pádua Pereira - Colaborador. Responsável pêlos exames na área de
bacteriologia animal.
Prof. João Luís Garcia - Colaborador. Responsável pêlos exames na área de parasitologia
animal.

Juliana Torres Tomazi Fritzen - Técnica Colaboradora. Auxílio na realização de exames na
área de virologia animal - Atividades a serem realizadas: quinta-feira e sexta-feira das
18:00 às 20:00 h (quando necessário em função da demanda)
Marcos Vinícius de Oliveira - Técnico Colaborador. Auxílio na realização de exames na área
de virologiaanimal. Atividades a serem realizadas: segunda-feira e terça-feira das 18:00 às
20:00 h (quando necessário em função da demanda)
Renilda Calábria Cianca -Técnica Colaboradora. Auxílio na realização de exames na área de
virologia animal. Atividades a serem realizadas: segunda-feira e terça-feira das 18:00 às
20:00 h (quando necessário em função da demanda)
Cristiane da Silva Dias - Técnica Colaboradora. Auxílio na realização de exames na área de
leptospirose animal. Atividades a serem realizadas: quarta-feira e quinta-feira das 18:00 às
20:00 h (quando necessário em função da demanda)
Aldair Calistro de Matos - Colaborador. Auxílio na realização de exames na área de
parasitologia animal. Atividades a serem realizadas: quarta-feira e quinta-feira das 18:00 às
20:00 h (quando necessário em função da demanda)
Nathália da Silveira Guimarães - Colaboradora, discente de graduação em medicina
veterinária (matrícula 201500260609). Auxílio na realização de exames na área de virologia
animal.

Bianca Resende de Assis - Colaboradora, discente de graduação em medicina veterinária
(matrícula 201900260732). Auxílio na realização de exames na área de virologia animal.
Luciano de Jesus de Carvalho Silveira - Colaborador, discente de graduação em medicina
veterinária (matrícula 201500260494). Auxílio na realização de exames na área de
leptospirose animal.
Roberta Silva Baldo - Colaboradora, discente de graduação em medicina veterinária
(matrícula 201300260752). Auxílio na realização de exames na área de bacteriologia animal.
Milena Patzer Rose - Colaboradora, discente de graduação em medicina veterinária
(matrícula 201900260914). Auxílio na realização de exames na área de parasitologia animal.
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Avaliação:
- As atividades serão realizadas em fluxo contínuo na dependência da demanda específica de cada
uma delas. Os resultados devem ser concluídos no período máximo de 15 dias após a entrada do
material biológico nos laboratórios integrantes desse PÁS.
- Regularidade no recebimento de material biológico indica celeridade e eficiência na elaboração de
resultados.

- Renovação regular dos contratos com empresas parceira indica eficiência na sua execução.
- Reuniões remotas frequentes com corpo técnico das empresas conveniadas com discussão de casos
clínicos e resultados.

Disseminação dos Resultados:
Atividades que, inicialmente, não geram resultados para divulgação pública, sendo algumas delas
inclusive confidenciais. Serão emitidos laudos oficiais referentes aos exames solicitados e realizados.
Entretanto, particularmente para aquelas situações de diagnóstico etiológico, clássico e molecular,
na dependência do microrganismo identificado ou de características antigênicas e moleculares
desses microrganismos que podem ser considerados emergentes, reemergentes ou negligenciados
os resultados podem sim ter interesse científico. Nessas situações os resultados podem ainda ser
utilizados na orientação de alunos de iniciação científica, para elaboração de monografia de TCC do
curso de graduação em Medicina Veterinária e para a elaboração de dissertações e teses do
Programa de Pós-graduaçao em Ciências Animal. Nestas situações a divulgação dar-se-á por meio de
publicações em eventos (congressos e simpósios) científicos, revistas técnicas destinadas ao público
leigo (popularização da ciência), sites especializados em saúde animal e em periódicos científicos
arbitrados, indexados e com fator de impacto (JCR).

Recursos Humanos:
a) DOCENTES

Nome Depto/Centro Chapa Funcional RT

Carga Horária
Semanal

destinada ao

projeto

Função no
projeto

Amauri A. Alfieri DMVP/CCA 0106938 TIDE 3 Coordenador

Alice F. Alfieri DMVP/CCA 0112312 TIDE 2 Colaboradora

Lucienne Garcia Preto

Giordano DMVP/CCA 1215012 20h 2
Colaboradora

João LUÍS Garcia DMVP/CCA 1017852 TIDE 2 Colaborador

Ulisses de Pádua

Pereira DMVP/CCA 2100276 TIDE 2 Colaborador
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b) DISCENTES

Número Aproximado
de Discentes

Curso Carga Horária Semanal Função

05 Medicina Veterinária 15 (total) colaboradores

c) TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

Nome Órgão Nível RT

Carga Horária
Semanal

destinada ao
projeto (*)

Função no projeto (**)

Juliana Torres Tomazi Fritzen CCA Superior 40
Méd.Veter. - Colaborador

Externo

Marcos Vinícius de Oliveira CCA Médio 40
Tec.Laborat. - Colaborador

Externo

RenildaCalabrio dança CCA Médio 40
Tec.Laborai. - Colaborador

Externo

Cristiane da Silva Dias CCA Médio 40
Tec.Laborat. - Colaborador

Externo

Aldair Calistro de Matos CCA Médio 40
Tec.Laborat. -

Colaborador Externo

Bibliografia Básica:
Alfieri, A.F.; Alfieri, A.A.; Barreiros, M.A.B.; Leite, J.P.G.; Richtzenhain, U. G and P genotypes of group
A rotavirus strais circulating in calves in Brazil, 1996-1999. Veterinary Microbiology, v. 99, p. 167 -
173,2004.

Alfíeri, A.A.; Parazzi, M.E.; Takiuchi, E.; Mediei, K.C.; Alfieri, A.F. Frequency of group A rotavirus in
diarrhoeic calves in Brazilian cattle herds, 1998-2002. Tropical Animal Health and Production, v. 38, p.
521 - 526, 2006.

Barreiros, M.A.B.; Alfieri, A.A.; Alfíeri, A.F.; Mediei, K.C.; Leite, J.P.G. Na outbreak of diarrhoea in
once-week-old piglets caused by group A rotavirus genotypes P[7], G3 and P[7], G5. Veterinary
Reasearch Communications, v;27, p. 505 -512, 2003.

Stipp, D.T., Barry, A.F., Alfíeri, A.F., Takiuchi, E., Amude, A.M., Alfieri, A.A.(2009), Frequency of BCoV
detection by a semi-nested PCR assav in faeces of calves from Brazilian cattle herds. Tropical Animal
Health and Production, doi: 10.1007/5ll250-009-9347-2.

Flores, E.F.; Weiblen, R.; Vogel, F.G.F.; Roehe, P.M.; Alfíeri, A.A.; Pituco, E.M. A infecção pelo Vírus da
Diarreia Virai Bovina (BVDV) no Brasil - histórico, situação atual e perspectivas. Pesquisa Veterinária
Brasileira, v.25, p.125 -134, 2005.

Takiuchi, E.; Mediei, K.; Alfieri, A.F.; Alfieri, A.A. Bovine herpesvirus type I abortions detected by a
semi nested PCR in Brazilian cattle herds. Research in Veterinary Science, v.79, p.85 - 88, 2005.
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diarrréia virai bovina por RT-PCR em grupos de sangue total e de soro sanguíneo, artificialmente
contaminados. Semina. Ciências Agrárias, v.26, p.211 - 220.

Santos, A.P.M.E.; Navarro, I.T.; Bracarense, A.P.R.F.L; Freire, R.L, Marana, E.R. M.; Ogawa, L; Alfíeri,
A.A., Freitas, J.C.; Vidotto, O. Dairy Cow abortion associated with Neospora caninum and other
infections agents. Arquivo Brasileira de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.57, p.545-547, 2005.

Ferreira, M.C.; Mediei, K.C.; Alfieri, A.F.; Alfíeri, A.A. Desenvolvimento e avaliação de um ensaio
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Ciências Agrárias, v.26, p.363 - 372,2005.

Takiuchi, E.; Mediei, K.C.; Alfieri, A.F.; Alfieri, A.A. Otimizaçâo da Reação em Cadeia pela Polimerase
(Semi Nested-PCR) para a Detecção do Herpesvírus Bovino tipo l em Fragmentos de Órgãos Fetais e
em Sémen de Bovinos Naturalmente Infectados. Semina. Ciências Agrárias, v.24, p.43 - 56, 2003.
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anticorpos contra p BHV-1 em amostras de soro de bubalino (bubalus bubalis). Brazilian Journal of
Veterinary Research and Animal Science, v.38, p.146 -148, 2001.

Takiuchi, E.; Alfíeri, A.F.; Alfieri, A.A. Herpesvírus bovino tipo l: Tópicos sobre a infecção e métodos
de diagnóstico. Semina. Ciências Agrárias, v.22, p.203 - 209, 2001.

Alfieri, A.A; Alfieri, A.F.; Mediei, K.C. Consequências da infecção pelo Herpesvírus bovino tipo l sobre
o sistema reprodutivo de bovinos. Semina. Ciências Agrárias, v.l9, p.86 - 93,1998.

Pilz, D.; Alfieri, A.F.; Alfieri, A.A. Comparação de diferentes protocolos para a detecção do vírus da
diarreia virai bovina pela RT-PCR em grupos de sangue total e de soro sanguíneo, artificialmente
contaminados. Semina. Ciências Agrárias, Londrina, v.26, n.2, p.219-228, 2005.

Linares, R.C.; Barry, A.F.; Alfíeri, A.F.; Mediei, K.C.; Feronato, C.; Grieder, W.; Alfieri, A.A. Frequency of
Group A Rotavirus in Piglet Stool Samples from Non-Vaccinated Brazilian Pig Herds. Brazilian Archives
of Biology and Technology, v.52, p.63 - 68, 2009.

Mediei, K.C.; Alfieri, A.A.; Alfieri, A.F. Prevalência de anticorpos neutralizantes contra o herpesvírus
bovino tipo l, decorrente da infecção natural, em rebanhos com distúrbios reprodutivos. Ciência
Rural. V.30, n.2, p.347 - 350, 2000.

Lunardi, M.; Claus, M.P.; Lisboa, J.A.N.; Amude, A.M.; Headley, S.A.; Alfieri, A.F.; Alfíeri, A.A.
Neurological and Epidemiological Aspects of a BoHV 5 Meningoencephalitis Outbreak. Brazilian
Archives of Biology and Tecnology, v.52, p.77 - 85, 2009.

Dias, J.A.; Alfieri, A.A., Mediei, K.C., Freitas, J.C; Ferreira Neto, J.S., Muller, E.E. Fatores de risco
associados à infecção pelo herpesvírus bovino l em rebanhos bovinos da região Oeste do Estado do
Paraná. Pesquisa Veterinária Brasileira, v.28, p.161 -168, 2008.

Claus, M.P.; Alfíeri, A.F.; Mediei, K.C; Lunardi, M.; Alfieri, A.A. Bovine herpesvirus 5 detection by vírus
isolation in cell culture and multiplex-PCR in central nervous system from cattle with neurological
disease in Brazilian herds. Brazilian Journal of Microbiology, v.38, p.485 - 490, 2007.
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Pitz, D., Alfieri, A.F., Lunardi, M., Alfieri, A.A. RT-PCR em pools de soros sanguíneos para o diagnóstico
da infecção aguda e de animais persistentemente infectados pelo vírus da diarreia virai bovina.
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.59, p.1 - 7,2007.

Junqueira, J.R.C.; Freitas, J.C.; Alfieri, A.A. Avaliação do desempenho reprodutivo de um rebanho
bovino de corte naturalmente infectado com o BoHV-1, BVDV e Leptospira hardjo. Semina. Ciências
Agrárias, v.27, p.471 - 480, 2006.

Cortez, A.; Castro, A.M.G.; Heinemann, M.B.; Soares, R.M.; Leite, R.C.; Scarcelli, E.; Genovez, M.E.;
Alfíeri, A.A.; Richtzenhain, L.J. Detecção de ácidos nucléicos de Brucella spp., Leptospira spp.,
herpesvírus bovino e vírus da diarreia virai bovina, em fetos bovinos abortados e em animais mortos
no perinatal. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.58, p.1226 -1228, 2006.

Junqueira, J.R.C.; Alfieri, A.A. Falhas da reprodução na pecuária bovina de corte com ênfase para
causas infecciosas. Semina. Ciências Agrárias, v.27, p.289 - 298, 2006.

Rufino, F.A.; Seneda, M.M.; Alfieri, A.A. Impacto do herpesvírus bovino l e do vírus da diarreia virai
bovina na transferência de embriões. Archives of Veterinary Science, v.ll.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Receitas Valor R$ | Despesas Valor R$

Pagamento de diagnósticos 30.779,10 Repasse 10% U EL 3.077,91

Repasse 4% FAEPE 1.231,16

Repasse 5% convenente 1.538,96

Repasse 3% para o Departamento
Medicina Veterinária Preventiva

923,37

Repasse 3% para o Centro CCA 923,37
Docentes e técnicos 20% 6.155,82

Material de Consumo 5.642,83

Serviços de Terceiros 2.257,13

Manutenção de equipamentos 2.257,13

Publicação 2.257,13

Material Permanente 2.257,13

Diárias e passagens 2.257,13

TOTAL 30.779,10 30.779,10
Observação: A proposta em questão é caracterizada como açao de fluxo contínuo sendo, com isso,
realizada conforme solicitação pêlos usuários dos serviços junto ao Departamento de Medicina
Veterinária Preventiva/CCA/UEL por intermédio do ITEDES. Desta forma, não há possibilidade de
previsão exata, pois trata-se de demanda espontânea da comunidade externa, que é motivada por
fatores e necessidades, às vezes, imprevisíveis tais como a ocorrência de surtos de doenças clássicas,
emergentes, exóticas e/ou reemergentes tanto de caráter agudo quanto crónico e subclínico.
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Diagnóstico Preços
Sorologia: ELISA R$ 11,00
Sorologia: vírus-neutralizaçaoi R$ 15,00
Isolamento virai em cultivo celular R$ 70,00
PCR R$ 65,00
nested-PCR R$ 70,00
RT-PCR R$ 75,00
RT-nested-PCR R$ 80,00
qPCR R$ 90,00
RT-qPCR R$ 95,00
Sequenciamento produtos de PCR R$ 105,00
ssPAGE R$ 20,00
Bacteriologia (isolamento) R$ 15,00
Antibiograma R$ 15,00
Cultura Mycoplasma R$ 35,00
Cultura Ureaplasma R$ 35,00
Cultura anaeróbica R$ 27,00
Bacteriscopia (Gram) R$ 7,50
Soroaglutinaçao Microscópica - Leptospirose (SAM) R$ 15,00
Sorologia para Tristeza Parasitária Bovina (TPB) R$ 20,00
Sorologia para Toxoplasma R$ 18,00
Sorologia para Neospora R$ 18,00
Pesquisa de Cryptosporidium R$ 15,00
Gordon e Whitlok (McMaster) R$ 10,00
Cultura de larvas de nematoides R$ 50,00
Pesquisa de Hemoparasitas (Giemsa) R$ 18,00
Testes de carrapaticidas (In vitro) R$ 60,00
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Critérios de Distribuição de Valores entre os Integrantes: (para servidores técnico-administrativos,observar as informações sobre enquadramentos especificados no rodapé do campo "Recursos Humanos", letra (c)Técnicos-Administrativos).

Observação:

}!

O PÁS denominado Diagnóstico e Profilaxia em Saúde Animal é único, ou seja, singular. Este
PÁS é vinculado ao Departamento de Medicina Veterinária Preventiva (DMVP) do Centro de
Ciências Agrárias. Entretanto este programa de atendimento à sociedade é desenvolvido de
forma independente por 04 (quatro) Laboratórios de Ensino e Pesquisa do DVMP. Alguns
laboratórios têm maior demanda pela realização de exames diagnósticos. Em outros, a
demanda é muito menor, porém também de grande importância no contexto de saúde
animal e saúde única, particularmente quando adotamos uma visão holística do tema saúde.
O ITEDES faz a gestão dos serviços prestados por cada laboratório também de forma
individual com planilhas separadas. Para o recebimento dos valores em reais arrecadado por
cada um dos laboratórios inseridos no PÁS são emitidas notas fiscais eletrônicas e boletos
individuais. A distribuição dos valores arrecadados entre os recursos humanos envolvidos na
prestação de serviço também é realizada de forma individualizada jamais ultrapassando o
teto de 20% previsto em resolução. Por exemplo, se o laboratório X arrecadou R$10.000,00;
o laboratório Y R$1.000,00 e o laboratório Z R$100,00 os docentes e técnicos do laboratório
X poderão receber R$2.000,00, assim como aqueles dos laboratórios Y e Z receberão
R$200,00 e R$20,00, respectivamente. No total foram arrecadados R$11.100,00 e
distribuído entre os participantes R$2.220,00 que totaliza os 20% previstos na resolução.
Caso um determinado laboratório não realize prestação de serviços por um determinado
período os recursos humanos inseridos nesse laboratório não terão direito a receber
qualquer quantia pois não houve arrecadação.

^íi-l' s»uiS fêRÍTÉRiai
R: yl3

Distribuição: Serviços prestados pelo Laboratório de Virologia.
INTEGRANTE VALOR EM R$ (*) %Amauri A. Alfieri - Responsável (Coordenador)

5Alice F. Alfieri - Colaboradora
5Juliana Torres Tomazi Fritzen - Colaborador Externo
5Marcos Vinícius de Oliveira - Colaborador Externo

2.5Renilda Calábria Cianca - Colaborador Externo
TOTAL DE VALORES A DISTRIBUIR: 2.5

Distribuição: Serviços prestados pelo Laboratório de Leptospirose.
INTEGRANTE VALOR EM R$ (*) %Lucienne Garcia Preto Giordano

10
Cristiane da Silva Dias - Colaborador Externo

10
TOTAL DE VALORES A DISTRIBUIR:
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Distribuição: Serviços prestados pelo Laboratório de Parasitologia.
INTEGRANTE VALOR EM R$ (*) %

João Luís Garcia- Responsável 10
Aldair Calistro de Matos - Colaborador Externo 10

aTOTAL DE VALORES A DISTRIBUIR:

Distribuição: Serviços prestados pelo Laboratório de Bacteriologia.
INTEGRANTE VALOR EM R$ (*) %

Ulisses de Pádua Pereira - Responsável 20
TOTAL DE VALORES A DISTRIBUIR: ï^?ï

OBS. Essa distribuição de percentuais refere-se aos exames realizados nos laboratórios do DMVP
envolvidos nessa proposta. Quanto às propostas de delineamento de experimentos tanto de
diagnóstico quanto de profilaxia por meio da elaboração de Planos de Vacinação, Biosseguridade,
entre outros, o percentual de 20% sobre o valor arrecadado será destinado totalmente ao docente
responsável pelo desenvolvimento do delineamento.
(*) Os valores a serem distribuídos entre os integrantes irá depender do trabalho realizado por
cada laboratório, sendo assim foi apenas descrito uma porcentagem.

Londrina, PR, J_ J_

Prof. Dr. Amauri Alcindo Alfieri
Coordenador do projeto
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CONVÉNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRAM ENTRE SI
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E O INSTITUTO DE

, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL. 1
A Universidade Estadual de Londrina, pessoa jurídica de direitopúblico, inscrita no CNPJ/MF sob n. 78.640.489/0001-53, com sede no Campus Universitário, na

cidade de Londrina, Estado do Paraná, doravante denominada UNIVERSIDADE, neste ato
representado por seu Reitor, Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho e o Instituto de Tecnologia e
Desenvolvimento Económico e Social - ITEDES, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no
CNPJ/MF sob o n. 00.413.717/0001-65 com sede à Avenida Presidente Castelo Branco, n. 655, Jardim
Presidente, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, doravante denominado ITEDES, neste ato
representado por seu Diretor-Presidente Prof. Dr. Ulisses de Pádua Pereira, resolvem firmar o
presente Convénio, de conformidade com as normas de Direito Público, em especial pela Lei
Estadual n. 15.608, de 16/08/2007, e, subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666, de 12/06/93, com
as modificações introduzidas petas Leis Federais n.: 8.883, de 08/06/94 e 9.648, de 27/05/98, e,
ainda, de acordo com a Resolução n. 008/2012 do Conselho de Administração da UNIVERSIDADE, e
em caso de necessidade pelas normas de Direito Privado, e o estipulado nas cláusulas seguintes:
Cláusula Primeira - Do Objeto

O presente Convénio tem por objeto a cooperação entre as convenentes,visando a execução do Programa de Atendimento à Sociedade: PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E
PROFILAXIA EM SAÚDE ANIMAL, a ser desenvolvido pelo Departamento de Medicina Veterinária
Preventiva do Centro de Ciências Agrarias da UNIVERSIDADE.

Parágrafo Primeiro - Integra o presente Convénio o Plano de Trabalho que se destina a identificar o
objeto, definir as metas e fases de execução, balizar as aplicações financeiras no decorrer do Curso, e
atender as demais prescrições das legislações pertinentes.

Parágrafo Segundo - O Plano de Trabalho e este Convénio são complementares e integrantes entre
si, de forma que qualquer detalhe ou condição que se mencione em um e se omita em outro serão
considerados especificados e válidos, obrigando as partes em todos os termos.
Cláusula Segunda - Das Atividades

O Programa previsto na Cláusula Primeira compreenderá as seguintes atividades:
l. Diagnóstico etiológico, sorológico e profilaxia de doenças em animais;
2. Diagnóstico de doenças virais em animais;
3. Diagnóstico de doenças bacterianas em animais;
4. Diagnóstico de doenças ocasionadas por protozoários em animais;
5. Epidemiologia molecular de patógenos em animais; e
6. Avaliação de programas imunoprofíláticos.

Cláusula Terceira - Dos Recursos Financeiros
Os recursos financeiros necessários à execução do Programa serão providos

através de pagamento pêlos usuários dos serviços, por intermédio do ITEDES, respeitados os valores
estipulados pelo Coordenador do Programa, conforme tabela de preços constantes do Plano de
Trabalho anexo.

Avenida Presidente Castelo Branco, n° 655 - Jardim Presidente - Londrina - PR - CEP 86.061-335
Fone/Fax; (43) 3328-2400 / 3357-2136 / 3348-5051 - E-mail: convenio@itedes.org.br - Site: www.itedes.org.br

Reconhecido como Utilidade Pública Municipal 6.596/96 e Estadual 12.340/98
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Parágrafo Primeiro - No decorrer da vigência do Convénio, os valores praticados poderão ser
corrigidos anualmente, de acordo com os índices legais aplicáveis, visando o equilíbrio financeiro do
programa.

Parágrafo Segundo - Os recursos financeiros arrecadados com o pagamento pêlos usuários dos
serviços, e alceados pela UNIVERSIDADE e o ITEDES, serão depositados no Banco Itaú Unibanco S.A.
(341), Agência 4113, na conta corrente 02573-0, e serão utilizados exclusivamente à consecução do
objeto deste Convénio, descrito na Cláusula Primeira, observado o Plano de Trabalho, anexo deste
instrumento.

Parágrafo Terceiro - O ITEDES poderá reter 5% (cinco por cento) do valor apurado, na forma do Art.
4°, inciso III da Resolução CA n. 008/2012, destinada ao ressarcimento de despesas de ordem
administrativa e financeira, e encargos sociais, conforme estipulado no Plano de Trabalho, anexo
deste instrumento.

Parágrafo Quarto - Os recursos financeiros vinculados à consecução dos serviços objeto deste
Convénio, enquanto não utilizados, deverão ser aplicados em instituição financeira oficial, na forma
prevista no Art. 143 da Lei Estadual n. 15.608/07.

Parágrafo Quinto - As receitas auferidas, decorrentes de aplicações financeiras, serão computadas à
crédito do Convénio, e serão utilizadas exclusiva e integralmente à execução de seu objeto e
finalidade, conforme previsto no Art. 144 da Lei Estadual n. 15.608/07.

Parágrafo Sexto - Existindo saldo financeiro remanescente, bem como saldo financeiro decorrente
de aplicações financeiras realizadas no decorrer da execução do objeto deste Convénio,
permanecerão os mesmos depositados na conta corrente informada no parágrafo segundo da
presente cláusula, observada a disposição da cláusula oitava.

Cláusula Quarta - Da Liberação dos Recursos
Os valores solicitados pela Coordenação do Programa para pagamento de despesas

provenientes do Programa (serviços de terceiros, material de promoção, material de consumo,
bolsas de estudo, remuneração técnica, etc) serão pagos pelo ITEDES, de acordo com a previsão
orçamentaria e disponibilidade financeira.

Parágrafo Único - O pagamento de despesas inerentes ao Programa mediante a utilização de
recursos aportados pela UNIVERSIDADE, ou por ente de direito público, deverá observaras diretrizes
da Lei Estadual n. 15.608/07, e, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal n. 8.666/93.
Cláusula Quinta - Das Atribuições da UNIVERSIDADE

Compete a DEL, por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade do
Departamento de Medicina Veterinária Preventiva do Centro de Ciências Agrarias:

a) promover a divulgação do Programa;
b) apoiar as ações da Coordenação do Programa;
c) acompanhar o desenvolvimento do Programa, assegurando a consecução de seus objetivos;
d) disponibilizar as instalações físicas e os equipamentos necessários à execução dos serviços,

relativos ao Programa, de acordo com as possibilidades do Departamento de Medicina
Veterinária Preventiva e do Centro de Ciências Agrarias da DEL;

Avenida Presidente Castelo Branco, n° 655 - Jardim Presidente - Londrina - PR - CEP 86.061-335
Fone/Fax: (43) 3328-2400 / 3357-2136 / 3348-5051 - E-mail: convenio@itedes.org.br- Site: www.itedes.org.br

Reconhecido como Utilidade Pública Municipal 6.596/96 e Estadual 12.340/98
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e) fornecer, caso haja necessidade, materiais de consumo necessários à execução do
Programa, mediante assinatura de comprovante de entrega e recebimento, com
ressarcimento dos respectivos valores pelo ITEDES.

f) atribuir ao Coordenador do Programa a responsabilidade pelo acompanhamento e a
fiscalização do Convénio e dos recursos, conforme prescrito no inciso ;IV, Art. 137, da Lei
Estadual 15.608/2007, mediante a apresentação de relatórios semestrais e relatório final
documentado.

Cláusula Sexta - Das Atribuições do ITEDES
a) promover a divulgação do Programa;
b) apoiar as ações da Coordenação do Programa;
c) acompanhar o desenvolvimento do Programa, assegurando a consecução de seus objetivos;
d) efetuar o pagamento das despesas decorrentes da execução dos trabalhos relativos ao

Programa (serviços de terceiros, material de promoção, material de consumo, bolsas de
estudo, remuneração técnica, etc), quando solicitado pelo Coordenador do Programa, de
acordo com a previsão orçamentaria e disponibilidade financeira, conforme estipulado na
cláusula quarta;

e) providenciar o reparo dos equipamentos fornecidos pela UEL e utilizados pelo Programa, em
decorrência de problemas de funcionamento ou manutenção verificados no decorrer das
atividades, com receita oriunda do Programa e anuência da Coordenação do mesmo;

f) receber o pagamento dos usuários do Programa, de acordo com o disposto na cláusula
terceira;

g) repassar à UEL a importância correspondente a 10% do valor arrecadado, na forma do art.
4^, inciso l da Resolução CA n. 008/2012, até o 5° dia útil do mês subsequente ao da
arrecadação;

h) repassar à DEL a importância correspondente a 4% do valor arrecadado, destinada ao Fundo
de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão da DEL, na forma do art. 4^, inciso II da
Resolução CA n. 008/2012, até o 5° dia útil do mês subsequente ao da arrecadação;

i) destinar 6% do valor arrecadado às unidades e subunidades envolvidas no Programa, na
forma do art. 4^, inciso IV da Resolução CA n. 008/2012, até o término da vigência do
presente Convénio;

j) responsabilizar-se pela contratação de profissionais necessários para o desenvolvimento das
atividades relacionadas ao Programa, bem como responsabilizar-se pêlos encargos
trabalhistas, sociais e fiscais decorrentes das contratações;

k) encaminhar anualmente à Pró-Reitoria de Planejamento da UEL balancete e relatório
financeiro parcial circunstanciado das atividades em desenvolvimento, na forma do Art. 8^
da Resolução CA n. 008/2012;

l) ceder à UEL, sob a forma de Comodato, os bens adquiridos com recursos provenientes da
receita do Programa, cujos bens serão incorporados ao património da DEL mediante doação
ao final da vigência do Convénio, na forma do Art. 11 da Resolução CA n. 008/2012;

m) aplicar no mercado financeiro, por meio de instituições oficiais, os recursos administrados
com base neste instrumento, atendendo-se ao disposto no Art. 143 da Lei Estadual
15.608/2007, devendo posteriormente empregá-los junto com o respectivo rendimento,
exclusivamente na execução do objeto de que trata a Cláusula Primeira deste Convénio.

Cláusula Sétima - Da Participação de Servidores
Os servidores da DEL poderão participar das atividades relacionadas ao

Programa desde que devidamente autorizados pelo responsável pelo órgão ao qual estão lotados.

Avenida Presidente Castelo Branco, n° 655 - Jardim Presidente - Londrina - PR - CEP 86.061-335
Fone/Fax: (43) 3328-2400 / 3357-2136 / 3348-5051 - E-mail: convenio@itedes.org.br- Site: www.itedes.org.br

Reconhecido como Utilidade Pública Municipal 6.596/96 e Estadual 12.340/98
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Parágrafo Primeiro - A participação dos servidores não poderá ultrapassar 20% da sua carga horária
de trabalho, nem causar prejuízos às demais atividades que lhe são atribuídas no órgão em que
estiverem lotados.

Parágrafo Segundo - As atividades desenvolvidas no Programa não poderão gerar expansão da carga
horária e nem hora 'extra dos servidores envolvidos no Programa', bem como não poderá ser
contratado ou nomeado pessoal especificamente para essa finalidade.

Parágrafo Terceiro - Os servidores que desenvolverem atividades no Programa poderão ser
remunerados, desde que observado o disposto no Art. 6° da Resolução CA n° 008/2012 e seu
parágrafo único.

Cláusula Oitava - Do Saldo Operacional
Ao término da vigência do presente Convénio o saldo operacional do

Programa será destinado na forma do Art. 7^ da Resolução CA n.008/2012.

Cláusula Nona - Do Relatório Final

O Coordenador do Programa terá um prazo de até 30 (trinta) dias, após o
término da vigência do Convénio, para encaminhar ao ITEDES relatório final das atividades
executadas, na forma do Art. 12 da Resolução CA n. 008/21012.

Parágrafo Primeiro - O ITEDES terá um prazo de 90 (noventa) dias, após o término da vigência do
Convénio, para apresentar à Pró-Reitoria de Planejamento relatório financeiro final instruído com o
relatório de atividades.

Parágrafo Segundo - A Pró-Reitoria de Planejamento analisará o relatório financeiro final emitindo
parecer sobre o mesmo para posterior envio ao Conselho de Administração para apreciação,
pronunciamento e aprovação.

Parágrafo Terceiro - A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhará o processo instruído com o
relatório financeiro final aprovado pelo Conselho de Administração e o relatório de atividades ao
Centro de Estudos, Departamento e Conselho Diretor respectivos, para ciência, visando aprimorar os
futuros planos de trabalho.

Cláusula Décima - Da Publicação
A publicação resumida deste instrumento será efetuada, por extraio, no

Diário Oficial do Estado, nos termos do disposto no Art. 110, da Lei Estadual n. 15.608/2007.

Cláusula Décima Primeira - Da Vigência
O presente Convénio vigorará a partir da data de sua assinatura até

28/06/2021, ficando convalidadas as atividades e atos praticados no estrito cumprimento do objeto
do presente convénio, desde 27/06/2020, podendo ser alterado a qualquer tempo, por
entendimento entre as partes, formalizado por meio de Termo Aditivo.

Cláusula Décima Segunda - Da Extinção
O presente instrumento jurídico será regularmente extinto quando atingir seu termo final,

podendo ser rescindido a qualquer tempo, por quaisquer dos participes, independentemente de
descumprimento de qualquer cláusula do presente instrumento, mediante notificação escrita, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, firmando-se para tanto, "Termo de Encerramento".

Avenida Presidente Castelo Branco, n° 655 -Jardim Presidente - Londrina - PR - CEP 86.061-335
Fone/Fax: (43) 3328-2400 / 3357-21 36 / 3348-5051 - E-mail: convenio@itedes.org.br - Site: www.itedes.org.br

Reconhecido como Utilidade Pública Municipal 6.596/96 e Estadual 12.340/98
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Parágrafo Único - O "Termo de Encerramento" a que se refere o caput da presente cláusula deve
prever as resoluções entre as partes convenentes para conclusão do Programa, objeto deste
Convénio.

Cláusula Décima Terceira - Do Foro

Eventuais dúvidas e controvérsias decorrentes do presente Convénio serão
dirimidas no Foro da Comarca de Londrina, Estado do Paraná.

vias de igual teor.
E por estarem conformes, as partes assinam o presente Convénio em duas

Londrina, _de_ de 20_.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho - Reitor

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL - ITEDES

Prof. Dr. Ulisses de Padua Pereira

Diretor • Presidente

Avenida Presidente Castelo Branco, n° 655 - Jardim Presidente - Londrina - PR - CEP 86.061-335
Fone/Fax: (43) 3328-2400 / 3357-2136/3348-5051 - E-mail: convenio@itedes.org.br- Site: www.itedes.org.br

Reconhecido como Utilidade Pública Municipal 6.596/96 e Estadual 12.340/98
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EXPPR01

  Ordem: 02490 - PAS - PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E PROFILAXIA EM SAÚDE ANIMAL

Coordenador: 0106938-AMAURI ALCINDOALFIERI E_Mail: alfieri@uel.br

Depto Coord.: CCA-DMVP - DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA Ramal:

Tipo Cadastro: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PÁS) - RÉS. CA N. 008/2012

Protocolo: 5602 12020 Situação Projeto: EM TRAMITAÇÃO

Início: Previsão Inicial: 12 meses Término Previsto:

Area Temática

10- SAÚDE ANIMAL

Área do SEURS

Área do CNPQ

Linha Extensão

Saúde animal

Situação do Projeto

Início Fim

19/01/2021

Prorrogação

Processo Ano

Situação Motivo
EM TRAMITAÇÃO INICIO: 27/06/2020 E TÉRMINO: 28/06/2021

Data Solicitação Tempo Aprovado

Parcerias: ITEDES

Órgão Aprov.:UEL/ITEDES Data Aprov.:

Resumo: DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO E ETIOLÓGICO DE DOENÇAS INFECTO-PARASITÁRIAS EM ANIMAIS DE
PRODUÇÃO E ESTIMAÇÃO. USO DE TÉCNICAS LABORATORIAIS CLÁSSICAS, COMO ISOLAMENTOS E
SOROLOGIAS, E MOLECULARES DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO, SENSÍVEL E ESPECÍFICO TAIS COMO PCR,
RT-PCR,QPCR E SEQUENCIAMENTODEAMPLICONS. DETERMINAÇÃO DA EPIDEMIOLOGIACLÁSSICA E
MOLECULAR DE PATÓGENOS CLÁSSICOS, EMERGENTES E REEMERGENTES EM ANIMAIS. TODAS AS
ATIVIDADES LABORATORIAIS E NO CAMPO SÃO EM FLUXO CONTÍNUO, DEPENDENTE DA DEMANDA DE
EXAMES SOLICITADOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE CONTROLE E PROFILAXIA,
INCLUINDO IMUNOPROFILAXIA DE DOENÇAS EM ANIMAIS.

Objetivo: GERAIS:
DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO, SOROLÓGICO E PROFILAXIA DE DOENÇAS EM ANIMAIS.

ESPECÍFICOS:
- DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS VIRAIS EM ANIMAIS.
- DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS BACTERIANAS EM ANIMAIS.
- DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS OCASIONADAS POR PROTOZOÁRIOS EM ANIMAIS.
- EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR DE PATÓGENOS EM ANIMAIS.
-AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS IMUNOPROFILÁTICOS.

População Alvo: EMPRESAS DA INICIATIVA PRIVADA (PESSOA JURÍDICA) NACIONAIS E MULTINACIONAIS E
ESPORADICAMENTE, PESSOAS FÍSICAS VINCULADAS AO AGRONEGÓCIO ENVOLVIDAS El^
ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE PROFILAXIA E CONTROLE DE DOENÇAS El^
ANIMAIS DE PRODUÇÃO E ESTIMAÇÃO (PETS). EVENTUALMENTE, DE ACORDO COM /
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01/02/2021

EXPPR01

DEMANDA, PODERÃO SER REALIZADAS ANÁLISES LABORATORIAIS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS
DE ABRANGÊNCIA ESTADUAL (ADAPAR) E FEDERAL (MAPA) QUE ATUAM EM PROGRAMAS DE
SAÚDE ANIMAL NO PARANÁ E NO BRASIL, RESPECTIVAMENTE.

Relatórios do Projeto

Período Inicial Período Final

População Atendida

Ano Qtde. Descrição do Segmento

Disseminações

Ano Categoria Sub Categoria

Participantes do Proieto

Docente

Nome Depto.

ALICE FERNANDES ALFIERI

Data Recebimento Aprovado

Localização do Segmento Cidade

Descrição

C.H. Dat. Inic. Dat. Fin. Função

AMAURI ALCINDO ALFIERI

JOÃO LUÍS GARCIA

DEPARTAMENTO DE MEDICIt 0000
VETERINÁRIA PREVENTIVA
DEPARTAMENTO DE MEDICII 0000
VETERINÁRIA PREVENTIVA
DEPARTAMENTO DE MEDICIt 0000
VETERINÁRIA PREVENTIVA

LUCIENNE GARCIA PRETTO G DEPARTAMENTO DE MEDICII 0000
VETERINÁRIA PREVENTIVA

ULISSES DE PADUA PEREIRA DEPARTAMENTO DE MEDICII 0000
VETERINÁRIA PREVENTIVA

Agente universitário de nivel superior

Nome Depto.

Colaborador

Coordenador

Colaborador

Colaborador

Colaborador

JULIANA TORRES TOMAZI FRI DIRETORIA GERAL

Agente universitário de nivel médio

Nome Depto.

ALDAIR CALISTRO DE MATOS DIRETORIA GERAL

CRISTIANE DA SILVA DIRETORIA GERAL

MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIF DIRETORIA GERAL

RENILDA CAU\BRIO CIANCA DIRETORIA GERAL

C.H. Dat. Inic. Dat. Fin. Função

0000 Colaborador

C.H. Dat. Inic. Dat. Fin. Função

0000 Colaborador

0000 Colaborador

0000 Colaborador

0000 Colaborador

Situação Tram

Situação

Situação

Trair

Trarr
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PARECER N. 004/2021 Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Sociedade

Processo n° ,5602/2020.45

À

Pró-Reitoria de Planejamento

PROPLAN

Atendendo solicitação da Divisão de Convénios e

Acompanhamento dessa Pró-Reitoria, encaminhamos o presente processo para

conhecimento e providências pertinentes.

Solicitamos, após providências cabíveis, o

retorno deste processo para esta Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade,

para prosseguimento de trâmite junto às instâncias de avaliação.
Em, 01/02/2021.

•^-.£8^^.
6-f" 7^.'s^T=S—i--

Profa. Drá. Marã^Sülãhge Gomes Dellaroza

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade

Campus Universitlirio: Rodovia Cello Garcia Cid (PR 445), km 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX - Fax 3328-4440 - Caixa Postal 6.001 - CEP 86051-990 - Internet httn:/fwwiv.uel.br
Huspit.il Univcrsitârio/Ccntro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60- Vila Operária - Fone (43) 3381-20(10 PABX - FM 3337-4(M1 c 3337-7495 - Cai»» Postal 791 - CEP 86038-440

LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Codigo 11.764 - Fonnato A4 (210x297mm)
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SISTEMA DE ARQUIVOS DA UEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

NÚMERO PROCESSO

56o SL^
FOLHA N".

M
RUBRICA

- <a

SETOR

^1

TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
NÚMERO DO PROCESSO,   FOLHA, RUBRICA E SETOR.

A.
CNN^^.'?\ ^ <-^\ L'v-t^n?) rL& _ fòc sLt^
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r3^/
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^o^.oA\oà\ïic^\.
x^

Magaty^paíçeiaá Bucchite
Dtviséo de Ccnyêfíiosc Ao&mpsnhamftnto

PROPLAN

^
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À
Divisão de Convénios e Acompanhamento

Processo: 5602/2020

ij^ /^
PA^AfFOLHA~w

iw/^
'<s?a£tí!

GOVfcSNODOÍiSTADÜ H

' 'O presente processo trata-se de proposta de celebração de Convénio entre o
Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Económico e Social - ITEDES e a Universidade Estadual de Londrina -
DEL, para desenvolver o Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS, intitulado "Diagnóstico e Profilaxia em
Saúde Animal", a ser desenvolvido pelo // Departamento de Medicina Veterinária Preventiva do Centro de
Ciências Acirárias" desta Universidade, conforme citado às folhas 92.

Antes de entrarmos no mérito da análise financeira, pertinente às atribuições
desta unidade, informamos que a análise não se reporta a questões académicas e administrativas de
caracterização do projeto como Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS, no entanto, sugerimos que os
programas sejam complementares às atividades fins a que estão designadas s.m.j..

Dando seguimento a análise do presente protocolado, passamos a fazer as
seguintes observações econômico-financeiras, norteadas pelas normativas internas que neste ato destacamos
em especial o Ato Executivo 50/2020.

O presente está instruído com minuta de convénio (folhas 107 a 111) e plano
de trabalho (folhas 92 a 106).

Conforme plano de trabalho apresentado, os valores individuais das diversas

atividades previstas no objeto apresentado, estão detalhadas e com os valores unitários descriminados às

folhas 103. Também verifica-se indicação de recolhimentos dos percentuais previstos pelo Artigo 4° da
Resolução CA n^ 008/2012, sendo: ressarcimento de despesas "taxa UEL" que corresponde à 10%, ao FAEPE de

4%; taxa convenente de 5%. A previsão de remuneração a servidores, conforme folhas 106, apresenta duas
previsões de 20% a pessoas diferentes do programa. No entanto, conforme explicações no próprio rodapé do
formulário, explica que os 20% de remuneração refere-se ao serviço individual prestado e não ao total da
previsão do programa. Dessa forma, informamos que o total do valor a ser destinado para remuneração não
poderá ultrapassar a 20% dos valores totais do projeto, independente das indicações individuais previstas às
folhas 106, afim de atender as normas internas da instituição.

Sugerimos que as atividades técnicas, elencadas no projeto referente a

servidores desta Instituição não devem ser correlatas às atividades fins pelas quais foram contratadas, e
também não devem estar caracterizadas como serviços extra contrato; pois podem serem caracterizados como
dupla remuneração.

Diante do exposto, encaminhamos o presente protocolado a essa unidade
para apreciação e providências.

Londrina, 05 de fevereiro de 2021.

f,^

lrWS-(: rTdo Casa rim

ROPLAN/DPDA

Campus Univcrsit.irio: Roilovin Celso Garcia Cid (PR 445). Km 380 - Fone (43) 3371-4000 - PABX - Fax 3328-4440 - Caixa Postal 6001 - CEP 8(W5I-990 - I Mernct htttp/www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL



Universidade

Estadual de Londrina
Pró-Reitoria de Planejamento
Divisão de Convénios e Acompanhamento

À

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade

Diretoria de Programas, Projetos' e Iniciação Extensíonista

Divisão de Projetos e Iniciação Extensionista

V^E^
COLHA ^

^̂
"LA^

^•.-*'

Dada a urgência na tramitação que o assunto deste

protocolado requer, encaminhamos o processo à essa Divisão para análise e

manifestação das Comissões de Extensão do Departamento de Medicina

Veterinária Preventiva e do Centro de Ciências Agrárias e pela Câmara de

Extensão, Cultura e Sociedade do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,

sobre o Plano de Trabalho (Programa de Atendimento à Sociedade: Programa de

Diagnóstico e Profilaxia em Saúde Animal), bem como para análise e

manifestação da Minuta do Convénio de Cooperação Técnica e do Plano de

Trabalho (Programa de Atendimento à Sociedade: Programa de Diagnóstico e

Profilaxia em Saúde Animal) pelo Conselho do Departamento de Medicina

Veterinária Preventiva e pelo Conselho de Centro do Centro de Ciências

Agrárias.

Adotadas as providências indicadas, o processo deverá

retornar a esta Divisão para os devidos encaminhamentos.

Em 08/02/2021.

f<

Magal^C^t^cida Bucchile

Divisão de Convénios e Acompanhamento
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PARECER N. 012/2021 Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Sociedade

Processo n° 5602/2020.45

Â

Profa. Dra. Ana Angetita Sampaio Baptista
Coordenador(a) da Comissão de Extensão do
Departamento de Medicina Veterinária Preventiva
C.C.A.

0 Prof. Dr. AMAURI ALCINDO ALFIERI, docente
vinculado ao Departamento de Medicina Veterinária Preventiva/C.C.A., na
qualidade de coordenador, submete o projeto de prestação de serviço/Programa
de Atendimento à Sociedade abaixo identificado, por meio de Convénio entre a
Universidade Estadual de Londrina e o Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento
Económico e Social/ITEDES, vinculado à Resolução CA no. 008/2012.

Conforme parecer à folha número 88 deste
processo, o Conselho de Administração da UEL em reunião ordinária realizada dia
18 de novembro de 2020, deliberou pela APROVAÇÃO do interesse público deste
projeto, autorizando o trâmite do mesmo junto às instâncias de avaliação
(Comissões de Extensão e Conselhos de Departamento e de Centro)
convalidando as atividades e atos praticados desde 27/06/2020, com o prazo de
vigência do convénio até 28/06/2021.

Campus Universitário: Rodnvia Celso Garcia Cid (PR 445), km 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX . Fax3328.4440 . Caixa Foslal 6.001 - CE;P860S1-990-InlcrnclhtlD://w»»w.ud.brHospital Universitáric/Centro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, CO - Vila Operária - Fone (43) 3381-2000 PABX- F>x 3337-41M1 «3337-7495 - Caixa Postal 791 - CEP 86038^140
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Forni. Códiso 11.7(4 -Fonnato A4 (210x297mm)
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O Plano de Trabalho/projeto de prestação de serviço,

objeto de análise por essa Comissão, está anexado às folhas no. 92-106,

cadastrado nesta Divisão sob no. 02490 (cadastro anexo às folhas no. 112-113),

intitulado: "PÁS - PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO E PROFILAXIA EM SAÚDE

ANIMAL", na situação "EM TRÂMITE" prevendo a duração de 12 (doze) meses,

com vigência a partir de 27 de junho de 2020 conforme Cláusula Décima

Primeira da minuta de Convénio anexada às folhas no. 107-111.

O presente projeto caracteriza continuidade das

ações do projeto de prestação de serviços/PAS cadastrado na PROEX sob n.

02066, encerrado em 26/06/2020.

Em função do que estabelece o Artigo 7°. do Ato

Executivo n. 50/2020 (fls. 75-86), no que se refere à tramitação com a

celeridade que o assunto requer, este projeto de prestação de serviços/PAS

deverá tramitar nas 4 (quatro) instâncias de avaliação do Centro de

Estudos, a saber: l- Comissões de Extensão de Departamentos e de Centro,

que deverão analisar e emitir parecer sobre o mérito académico do projeto, em

cumprimento ao que dispõe o Art. 5°., inciso II da Resolução CEPE no.

0087/2010 e o Art. 2°., inciso II, da Resolução CEPE no. 0088/2010 e 2-

Conselhos de Departamento e de Centro, aos quais caberá, de acordo com suas

atribuições, a análise e parecer sobre o Plano de Trabalho e a minuta de

Convénio anexados a este processo.

Destarte, encaminhamos o presente processo,

para análise e parecer sobre o Plano de Trabalho e a minuta de Convénio,

obedecida a sequência abaixo, pelas seguintes instâncias de avaliação:

Comissão de Extensão de Departamento;

• Conselho de Departamento;

Comissão de Extensão de Centro;

Conselho de Centro.

Campus Universitírio: Rodovia Celso Garcia Cid (FR 445), km 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX - Fax3328-4440 - Caixa Postal 6.001 - CEP 86051-990 - Internet htlnrf/www.ud.br

Hospital Universitario/Centro de Ciencina da Saúde: Av. Robert Koch, 60 - Vila Opertria - Fone (43) 3381-2000 PABX - Fax 3337-4(M1 e 3337-7495 - Caixa Postal 791 - CEP 86038-440
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Forni. Código 11.764 - Fonnato A4 (2]0x297mni)
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Reiteramos a necessidade de imprimir celeridade

à tramitação deste processo, em conformidade com o disposto no Art. 7°. do Ato

Executivo n. '050/2020 e solicitamos, após o cumprimento dos trâmites nas

instancias acima mencionadas, a devolução deste processo diretamente para a

Divisão de Projetos e Iniciação Extensionista desta Pró-Reitoria, para sequência

de trâmite junto às demais instancias de avaliação.

15/02/2021.

Prof. Dr. Paulp^hltonio Liboni Filho
Diretor d e-Pfog raivas, Projetos e
Iniciação Extensio^sta

m
/

p as

TecAs içossor

Di Proo es

Ext si nista
ietos e Iniciação

^yr:^^ .-y W^-^e^c.^

Profa. Dra. Mara SolangÍ~^ümêsDelTaroza
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade

Campus Univcrsitírio: Rodovia Celso Garcia Cid (FR 445), km 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX - Fax3328-4440 - Caixa Postal 6.001 . CEP 86051-990 - Internei hltprffwww.ud.br
Ilospilal Universirtrio/Ctntro de Cieiici.is da Saúde: Av. Robert Koch, 60 - Vila Opcrári» - Fone (43) 3381-2000 PABX - Fax 3337-4041 c3337.7495 - Caixa Postal 791 - CEP 86038-440

LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764 - Fonnato A4 (210x297mm)
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Analisado e aprovado em Reunião
do Conselho de Centro de
Ciências Agrárias - UEL,
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realizada no aia ^~S~KJ:^I ^.^-/~^ '\
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Prof Dra Pati^íâ Mendes Pereira
ÓTretora

Centra de Ciências Agrárias
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PARECER N.019/2021 Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Sociedade

Processo, n° 5602/2020.45

À

Pró-Reitoria de Planejamento
PROPLAN

o Prof. Dr. Amauri Alcindo Alfíeri, na qualidade de
coordenador, submete o projeto de prestação de serviço/Programa de
Atendimento à Sociedade abaixo identificado, por meio de Convénio entre a UEL
e o ITEDES, vinculado à Resolução CA no. 008/2012.

Solicitamos a gentileza, no momenta apropriado,
que seja corrigido na Cláusula Quinta da minuta de Convénio (fl. 03-08) a
redação correia do nome desta Pró-Reitoria, para: Pró-Reitoria de Extensão,
Cultura e Sociedade.

Conforme parecer desta Pró-Reitoria (fl. 117-
119) o Plano de Trabalho/projeto de prestação de serviço anexado às
folhas no. 92-106 e a minuta de Convénio (fls. 107-111), cadastrado nesta
Divisão sob no. 02490 (cadastro às folhas no. 112-1113), foram apreciados e
aprovados pelas 4 (quatro) instâncias de avaliação identificadas às folhas n. 117-
119, conforme pareceres à folha n. 120-120v deste processo.

Comunicamos que, em cumprimento ao Artigo
37, § 1° do Estatuto da DEL, aprovamos o presente projeto de prestação de
serviços/PAS cadastrado nesta Pró-Reitoria sob número 02497, nad referendum"
da Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade.

A aprovação "ad referendum" justifíca-se em
função da celeridade à tramitação deste processo, em conformidade com o
disposto no Art. 7°. do Ato Executivo n. 050/2020.

Campus universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), km 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX - Fax3328-1440 - Caixa Postal 6.001 - CEP 86051-990 - Internei http:/;www.uel.br

Hospital Uiiiversitário/Ccntro dc Ciências da Saiide: Av. Robert Koch, <0 - Vila Operfria - Fone (43) 3381-2000 PABX- Fax 3337-4041 c 3337-7495 - Caixa Postal 791 - CEP 86038-440
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Fonn. Códieo 11.764 - Fomiato A4 (210x297mni)
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O referendum sobre a aprovação deste projeto
será objeto de pauta na reunião ordinária da Câmara de Extensão, Cultura e
Sociedade a realizar-se no mês de março do corrente ano. Providenciaremos o
envio, à essa Pró-Reitoria, de comprovante quanto ao referendum da Câmara de
Extensão, Cultura e Sociedade, para ser anexado ao processo.

Encaminhamos o presente processo para os
demais trâmites junto às demais instâncias de avaliação.

Em, 10/03/2021.

Profa. Dra. Mara Solange Gomes Dellaroza
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade
Presidente da Câmara de Extensão, Cultura e
Sociedade.
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