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OF. DIR.142/2020 Londrina, 06 de Julho 2020
,'i

Ref.: Relatório Financeiro Final do Programa de Atendimento à Sociedade "serviço
de Diagnóstico e Ações Complementares em Genética Animal" - Vigência 2019 a
2023 - TAM-866.

Magnífico Reitor,

01. Em cumprimento às normas institucionais, encaminhamos relatório financeiro final
do Programa em Genética Animal - Vigência 2019 a 2023 devidamente assinados pela
Coordenação e pelo Diretor Presidente da FAUEL, a fim de que seja cancelado,
conforme a solicitação em anexo do coordenador, esclarecemos que o relatório ora
apresentado é instruído pêlos seguintes documentos:

(a) Relatório Financeiro Final
(b) Cópia do Convénio assinado entre UEL e FAUEL;
(c) Cópia do ofício solicitando o cancelamento;
(d) Termo de encerramento;
(e) Relatório de Atividades;
(f) Cópia Ofício à PROEX solicitando cancelamento do convénio.

02. Sem mais, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que pon/entura
sejam necessários.

Atenciosamente,

/
,.<4'

GRAÇA MÁR^;êÍMÕES LUZ
FAUEL FUNDAÇÃO APOIOfAO DESENVIMENTO DA UEL

DIRETtíRA PRESIDENTE

Magnífico Reitor
Profa. Dra. SÉRGIO CARLOS DE CARVALHO
Universidade Estadual de Londrina

Rua Fernando de Noronha, 1426 - CEP 86060-410 Fone/Fax: (43) 3321-3262 - Londrina - Paraná
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PÁS CANCELADO DE ACORDO COM OFÍCIO   02173/2020

^ÍR&ceitâ^o:Projiarnr:
^Estimada; ;ïï ,-'AN-éc^dacià,. Çf?:SSJ?l§MMÊ?^8??I^

Esíimââa,, Efètivàda Sâao'©p®raGÍ£>nit};a&;^
': .^: PrearaHTaï:;M'l.S'X0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Londrina, 06 dejJulho de 2020

^^rv-iU an (K^^
Coordenação do Programa á

0/ive'nente

/
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PÁS CANCELADO DE ACORDO COM OFÍCIO   02173/2020

/n
t-^.Tic^;^ cia •K^i^o^
Coordenação do Programa

Londrina, 06 cie 4ulho de 2020
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CONVíÍNIO DE COOPEHAÇÂO TÉCNfCA QUE C£l£BRAM ENTRE
S! A UW!V£RS!DAD£ ESTADUAL DE LONDRiPtô E A Í-UNOAÇÃO
DC APOJO DO ÜESENVOÍ.VÍMENTO DA UNiVERSfDAOE
KÍÏTADUAÍ, DE LONDRINA.

A Ü^EVERSIDADE ESTADUAL DE l.ONr-lfiiNA, pïïisGci jUfWca ús direito publico, inscrita no
CNPJ/Mf--' sob nü 78,6<'i0.'i89/0001-53, com sede no Campus Uniyersiísrio, na cidade de i.0n(irina,
»';.<:tadü do Parana, doriitíianíe rfenomin.ïda Ur'*í;;V£RSIDAOE, neste ato .'-ispi-<?ss?ntada por seu Reitor;
Prof. Or, Sérgio Carlos de Can/aiho, e s FUNDAÇÃO DE APOiO AO D(-:5ENVOLVirvl£NTO OA
UNÍVE:RSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA^, pessoa jurídica de direito privado,, iriiscrita no CNPJ/MF
sob o n° 03061086/0001-50, com sede na Rua Fsrnando tíe Noronha, 1426, CEP 86060-410, na
cidrácie dfi i.ondrina. Estado de PBrciná, doravante Cieriominiadci '•'ALIEI neste rito representada por
sua Dii'etür;:i"Pre!;iderite Graça María Simões lu;, resoive'm firmar o pre.sente Convénio de
conformirfc-ide com as normas de Direito Púbico, em especia! pela Lei Estadual n0 15.608, de
í6/08/:-'007, e, iiubsidiariamento pelis Lei Federal nS g.sëfi, dí? .12/06/93, com. as modificações
infroduzidas p"l<i.s l.eis Federais n0 8.883, Ge 08/06/94 e 9.6-18, de 27/05/98, s, ainda, d& acci-do
com a ResoluçïïO n" OOS/20.12 do Con.setho da AdrriiriistrBção Cia 'JÍ^iVERSIDADK, e em c<sso tfe
necessidade pelas ne3i'(r!::is; df:' Direito Pi-ivac;o, e o eí.npuliido nas cSáiisutas ?.eguinl;es;

Cláusulsi Primeira ••• Do Objeío

O presente Convénio tem por objeto a cooperação sntre as convenentes,
visBndo <i execUt^ao do Progfani;? üs Atendimento s Sociüdaátí denominado Serviço ds?
Oiagnósíïcü e Ações Complement;»'<;s crn fíenética Ai-iimai", a .ser rfescnvotyido pelo
Depiirtiiineníü de Bioiogia Ger<ii do Ceníro de Ciências Siológicas d.:i Ui'aiversidade.

§ .lc - 'ntegrs o presente Cünvé.-uo o Plano cie Trabiilho Que se de.stina ia icieníificar o cbjeto,
dafifur as metas e fase.'; óü execução, bflfizar as apliciiçôes finance ira.s no decorrer do Curso, e
stenderas demais prescrii;õe:i ciíi;; legislaçõï;?. pprt,i;-i8nt-;?s.

§ 2Ü - O Pisno às Trisbtilho e este Convénio são complementares e integnantes entre s'i, de foi-iTi,:i
que qusiquer tíetaihe ou i-.ondiçao que se niericione em um e se omita em outro seraa
consideriidos gspecificados s •/i3fii:!o;i, obrigcindo as pa.rtRi em todos os termos.

Rua F^rnanao de Ncronh.s. -!42S, CEP 86ü60"«'10. Fone';:a:<: •43) 3321-326, Londrina -• Paraná
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Cláusuta Segunda •" Das Atsvidades
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O Programa previsto na Ciáusuia Primeira compreenderá os atividades constantesno Piano deTrsbaiho, Anexo deste intírumefiro,

Cl'au'iuia Terceira - Dos Recursos; FEnanosiros

Os recursos financeiros ri(?c:e<»sárfos à execução ÜG Programa serso provtdos atitívés depagarnenfo pêlos iróuários do.s seryfços, por intern-iédio d<i FAt.JElr respeitados os yaíoresestipuiados peio Coordenador do Programa, conforme previsto rso plsno de ('.rabalho, anexo tíesteinstrLfmersto.

§ 1° - No decorrer da vigência do Conven'ic, us valores praticados poderFiO ser corrigidosanuain-iiïtrte, de acordo com os indices iegiiis spSicáveis, visando o equilïbrio financeiro doprograma.

§ 2s ~ Os recursos íinai-iceiros srrecadiado.s, com o pagamento pêlos usuários dos serviços, salocados pslii UPítVERSIDADE e a FAUEL, wSo tíepc?sït<-!dos no Banco iísú (341), agênciíi 4113, naconta corrente 03695-0 e/ou no Bsinco do Brssi! (001); agência 27S5-3, na conta corrente 210?7e-?, s serão utilizados exc;u.siv3mfinte à cansecuçao do objeto tíeste Convénio, descrito na CSausulaPrimeira, observado '.•' Ptcino de TrsEiaiho, snex'o chiste in&trumersto,

& 3° ~ A r-AUEL poderá reter 5% (cinco por cento) do vs^oi iipuratío, na forma cio inciso lil do art,4° da Fïesoluçao CA n0 OOS/ÏOl:1.. dsstin;ada ao resssravw.nm üe despesas de ordemBdmiriistr;3tivíi e fifsar-ice'i'ti, e encargos i.oc;i5i;i, ironform» estipiiiatio no Piano às T'-;ibíilho, Ane\'adeste inst.ru m&rtto.

§ 4» - Os recursos financeiros vincuiiados à consecução dos sen/iço.s objeto deste Convénio,enquanto não üíilizatíos, deverso ser spiicados em instituição financfiiCti oficiai, na forma previstano art. 143 da lei EstaduaS n0 i;i.6C8/a7.

§ 52 -AS receitas auferidas, decorrentes tíe apiicações finsnc.g'ii'Bs, serão cornputsdas a crédito (ioConvento, e serão utW-íadss exciusiva e integra l i?nte â e;<ecuc§o de seu objeto e fínaJidade,conforme prsvisto ne? art. 144 da Lei Estsdusi rs0 '.15,608/07.

§ €S - Existincío saSclo fïnanceiro remanescente,, bem como saldo financeiro decorrente deapiicsçoes financeiras resfiïada? no decorre-r da execi.içao do objeío deste Convénio,permanecerâo o.s mes>mo< depositados n;! coníi? corrente ii-iforsTiadci no paragrafo seguritíc tía [presente Clausula, observ.adaí. as disposições ua Ctâusyla Oitciva.
Rua Pernancio de Ncironha, •;428, CEP 85;:'60-.410. Fone.-'Fax: (.13) 3321-326. Londrina - t-'arsn&
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Cláusufa Quarta "•• Da Liberação dos Recursos

Os valores sol'ciisdos pi'la.Coorderiacao do F-'rograrha para pagsmerito de
despess,? pi-ovenienl.es de sua execuçso (serüiços de terceiros, materiaí de promoção, material ás
Cünsumo, bolsas de e.5tiido, remunersçao t;écnii:.:i, i'tc) ssrao pagos pe!;) FAUEL, de dcortío com a
previsão orçamentaria e disponibilidcidi? fii'i;ince:r'ti.

Ptirág.rafo Único ••• O pagawRnto de deiipesas inerentes ao Programa
mediante a utilização de recursos aportados pela UN)VERS!t)ADE, ou por ente de.' direiïo púbiico,
deverá observar as diretri?es da Lei Eítadua! ns 15.608/07, e, subsidiariamente, as disposições ca
Lei Federa! n° 8.666/93.

^r
.OLi-iA^FO'-i-iA i^°

-I(Q ^.-o

-ft
^

c?
üco

CIáusuia Quinta - Das Atribuições da UNiVERSIDADE

Compete à UEL, por intermédio a'a Pró-Reitorie^de Extensão e do Departcimento de
Biüiogiíi Geral do Centro rie Ciências; Eíioiógic,<is;

a) promover zi ciivuigaçao do Programa;
b) apoiar <is ísções às Coorder-iaçao do Progrsma;
c) acompanhar o dssenvoivimento do Progrerns, assegurando õ consecuçSo rfe seus

objütivos;

à) d('sponibi!i:?3i'" as instalsçoes físicas e os equiparnentos riiicessarios à execução dos
serviços, relativos ao Programa, de acordo com ss possibitirfades do Departsmento de
Biologia Gerai da Urilvfirsidaí.te Esíiâciual de LQndrins;

e) fornecer, caso haja neccssitíacfe, materiais de consumo nece.ssárjos à execução do
Programa, mediante assinatura ds cofi'provsnte de enírfôg? e recebimento, com
ressarcirnento dos respectivos vaiares pais F-AUEL;

f) atribuir ao Coordenador do Progrsrsia is responsabWüaàe peio acompacihamento e a
físciïlizaçao do Convénio e dos recursos, conforrntí prescrito no ii-tciso !V, art. 137, da Lei
EstadUtiï 15,608/2007, mediante a apresentação de relatório;; se ri-» E>S t ra is e reiatório fitiísl
documentaiáo.

Cfáusula Sexta - Das AtribuiçQos da FAUEL

a) promover a divulgação do Programa;
b} <ipQi3r as açoes ús Cooi-detiaçao do Progr<-inia;
c) acompttrshsr o de'ienvotvimento do Programa, assegurando ;i consecução da SEUS

objerívos;

Rua Femandc de Noronha, 1426, CEP 86060-410, F-'or'e/Fax; (43) 3321-328, Londrinia ~ Paraná
Lt.
/•
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o

g)

h?

i?

j)

k?

f)

mi

efetusr o pagamento da.s despesss decorrentes da execução dos trabtíihos fgiativos 50Programa (serviços de terceiro?, ma):eri;!l de promoção, mcitiïrial de consumo, bolsas tíeestudo, rcmune.'dcao tei-nica, etc), quando EoSicitcido peio Coorôeriador do Progrisma, deacordo com 3 previsão orçsmentària ra di.sponEb.ifidsde financeira, conforme estípulscio nacláusuia C|uart3;

providenciar o reparo dos equipamentos fornecidos peta UKL e uttiisado'.; pelo Programa,ern decorrêncíci tíe problemas de funcionamento ou manutençsio verificados rio decorrerdas atividarie.s, com recâiís oriunci'ti do Programa s 3nuêrii:!<i da CoordenaçSo do mesn-io;receber o pagamíinto dos Liíuárioí cio Progrsma, dE! acordo com o disposto na CiâusulâTerceira;

repassar à Wl a importâncsii correspondente a 10% do votof srrsi.aáaàa, na form?i do art.4n, inciso l da Resoiuçso CA ri?. 008/2012, até o 5S dia útil do rnê.s subsequente 50 ciaarrecadação;

repassar a U'cL a importancis correspondentra' a 4% do valor arrecadado, destinada aoFundo (ie Apoio ao Ensino, à Pesquisii e à E-:y.íensâo da UEL,, na forma do art. 4®, inciso t) daFíesoiução CA HU 008/2012. até o 5° dis útii do mês suüseqüente ao da arrecadação;destinar 6% do vaior srrecactgdo às unidades e suounid^de.s envolvidas no Programa, naforma do art,. 4°, inciso !V ás Resolução CA nf* 008/2012, até o térmïfio da vigênciia (Jopresente Convénio;

respons3b51i23r.se pe\a contrctaçSo cie profissionais necessários para o desenvoivimeníodas rjtlvidi-ides reiscioni3id;is cio Programa, bem como responsitbiHzsr-se peios ericargostrabiiihistss, sociais s fiscais decorrentes das contratações;
encaminhar .-inuafmente s Pró-Reitoria de PlsnejameRto da UEL baiancete e reiatóriofínanceiro parcial cias sitividddtís; em desenvolvimento, na for'na da cirt. 8" cia ResoluçãoCA n" 008/2012,

ceder à UEL,sub a forma de Comodato, os bens sdquiridoi corn recursos provenientes dareceita do Programa, cujos bens serão incorporados ao p<)'trifnônio da UEL rnedíaritâdoação ao finai da vigência do Convénio, na formia do art. 11 da ResotuçSo CA n"008/2012;

apliCiir no mercado financeiro, por meio de Stistituiiçoes oficiiiis, os recursos adminisíradoícom Í3ass neste instft.ime.'sto, ai.&ndendo-se só ciiiposto no sn. 143 ds Lei E&taduai15.608/2007; devendo post&norrnRnte smpregá-tos jun-to com o respectivo rendimeníü,exclusivamente na execuçso do objeto de que trata & Cláusuis Primeira deste Convénio.
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Cláu.suia Sétinia ~ Dia Partfcïpaçao tíe Servidoras

Os. ser'viciorea da 'Jsl. poder't'so partic.ipuf diiss at.iyidades rciticionaG.as aoPrograma desde que deviclgmeníe csutoriziidos peto responsávei pelo órgão ao qual estão lotados.
Rua Fernando de Noronha, 142o. CEP 86060.-410, FüRe/Fax; (43) 3321-32Q, Londrina.-- Paraná
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Os sei-vidores dei UEL poderso participar tíss atividades relacionadas soPrograms destíe que díiyideimerste autori^sdos pelo ftísponsávc'! peio órgão ao quaS estgo iotados.
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§ l" - A pcirfk-ipaçâo dos servidores não poàerá ultrapas.ssr 20% dei sua carga horeria de ti'abaiho,nem causar prejuí?.o'í à;; demais atividatíes que lhe ;;iao ti-trilntídsts no órgão em que (;.?li'/eremlotados.

§ 2& - As Atividades rifisenvolv'sdiis no Pragrisrna 1130 poderão gcrar <;xpciri5?3o de carga horária enem hora ext.'a dos servidores s?nvoividos no Prügrama, bem como '•i;i0 pudera ser cont.-atado ounomesrio psssoal espccil'icamente pars essa fsnalidacle.
Clâusuia Oitava ~ Do Saldo Ope.racionai

Ao término da vigência do presente Convénio o sBtdo operadonat do Programs, barncomo o saicio fjnsnceiro clecorrente das apiicações rinsnceiras realiZBdas no decorrer do objeto daexecução deste Convénio, observado o ciróposto no Art."!° oa Resolução CA; n. 008/2012, ssraüaplicados na{s) conïa(.s) correniei.'i) infonTiâd;i(;i5 no paragrsfo segundo da Ciáusuia Terceira.
CfáustíÍa Nona ••• Do Reiatório FEnai

O Coordenador tío Programa ïera um prazo de 30 {trinta} diss após o términoáa vigência dc- Conve.'-iio, pars encsminhar à FAU£1. reisï.ófío final das aíividatíes exec.irtads.í, nar'orms do art. 12 da Resolução CA n1-' 008/2012.

§ 1° -• A FAUEl, terá o prazo de 90 (nüvenía! dias, Bpós o térrnino cia vigência do Convénio, para«ipresentar a Pró-Reitoris de Ma'r.s'jamsiito rKiaïõno financeiro fina! in.struïdo com o relatório deaílviciadss.

§ 2° ~A Pró-Reitoria ce Planejamento anaiissra o relcitório financeiro final emitindo parecer sobreo mesmo pars posterior envio ao Conselho de Arfmini&façao piara aprecisçao, pronLinciarnento eaprovsçgo,

§ 3° - A Pró-R<SEtó'-:a (Se Piariejsmento encaminhará o procfisso iristrusdo com o ,-eiatóriofinanceiro finai aprovado peio ConseSho de Adrni.-iistraçao e o relatório de atividades só Centro (ieEstudos, Departamento e Conselho Direíor respectivos, para ciêf.cia, visando aprimorar os futurospiarios de trabalho.

l? ..-'

/Rua Ferniando tíe Noronha, 142Q, C£P SQOSO-410. F;ori»/i-1í.>:: (43) 3321-326, Londrina - Pwafiâ /
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Ciáusula Décima •- Da Pubiiicaçao
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A pubiica.çâo resumida deste instrumento será efetuada/por extraio, noDiário Ofi'ciai áa Esíado, noï termos cio disposto no art. 1:10; da t.ei estadual n" 15,608/07.
Ctáusufa Décima Prinisir.i ~ Da Vigência

0 prgset'stfi Convénio v:gür;ir;? peio período dê 48 •íqtiíirenta e oito} meses,contados s partir rfii datil rfa vigência do Convénio,

§ lï - Caso •os obrigações decorrente.? do ofajeto do Convénio não posst^rn ser conciui'das no prazoindicado no capul- desta dáusuia, o n-iesmo poderá ser prorrogado por perioáo suficiente para asua condusiao, mediante assinatura de Temio Adftívo, abeüeaüo o prazo máximo iegcil.
§ 2° - O.uaiquei- pron-og.:içao dsüerá yer soikitads no praz.o máximo de 60 (ssssenta) dias antes ciotérmino da vigência do Convénio, corn justifícativa íiscrita peia parte interessada, üpreciada,cp-ondo for c caso, pela CoordenaçSo rio Pfcgrama, e clevid?^meníe aui.'oriy.adz! pels ;sul:oridadecompetente psra ceiebrar o ajuste,

Ciáusuia üécima Segunda - Da Extinção

O presente Convénio !;er;3 rsgulcirrntínte extinto quando aíingir sfíu terniofinal, podep.do ser denunciado a qua'.qiier ttímpo, por quaisquer dos partfcipti-s,independentemente de aescumprimento de qua;quer c.láusuls do presente instrumento,mediante iio-dfícaçao escrits, com antecsdência mínima de 30 {trsrvtd) diss, firmando-se psratanto, "Termo de Encerrsmento".

Parágrafo is - O "Termo de Eticerrarnento" a que ss refere a carMt dit presentÊ cláusula deveprever as resoluções entre ss, psrtss convünentes psra conciusaa do Programa em arsdarnento,ssim prejuízo ss stividarfes pendentes,

Parágrafo ZË ~ O presente Convénio poderá ser rescindido cm rfecorrêr^cia dfí inobservância dassïribuiçofís assumjdas, ben' como ern decorrência ao interess"; público, noï termos d-s LeL

Ruü Fernando tíe Noronha, 142S, Cfc'P fí6060.4)0, Forts/Fa>;: (43) 332<-32S, Londrin;a - F'l<irEinâ
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CtáusuSa Dédi-na Terceii-a ••• Do Foro

^E/l'
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í"'
^EventUtitS fjúvidas e cónti-oyérsias decorrentes tíc presente Convénioserão dirimidias no Fore citi Comarca de Londi-ins, •E.'itado do Parana.

vias de iguai xeor. !c. porcstarËfri conformes, as partes assinam o pi-e.sente Cünvênio em duas

l.cndrina, jS^^^^áe ...xl^
"^"7 '^cíSÜ^........... de 20^3

/-1UNfVERSiDADE ESTAqüAJ. DE LONDRINA
Prof. Or. Sérgio p'ários de Carvalho

ÁeitG!

("} l Liíu ^MíM.V^-^ ^í'm!ira ^ ^(}'^ I '^ ^f^^S^T^?t»&^^
^-^..^.^m^LFUNDAÇÃO DE APOIO ÂÕ DÏSËNVOLVÍMF.NTO DA

UNiVERSiDADË tiSTADUAL DE I.ONDRfNA
Graça Maria Siinões Luz

Rua Pewando de Noronha, 1/.2S. CEP 86080-410, F:ors»/FBX: (43) 332<-:i?.6, Londrina - Paraná
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ESTACJUAI. CJE LONCÍRÍNA

PRÓ-REITORSA DE EXTENSÃO
DIRETORiA DE PLANEJAJVSENTO E APOIO TÉCNÍCO

DEViSÃO DE PROJETOS
Tefefones: (43) 3371-4572 ou 3371-4172
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PROGRÂNA DE ATENDINENTO Â SOCIEDADE (PÁS)

Serviço de diagnóstico e açoes complemeiitares em
/

ÏDENTXFICAÇÃO DO(A) COORDKNADOR(A):
Nome; Rânata da Rosa

Centro; aêndiss aiotógicas
Departïimento: Bioíog?<a QeraS
E-majlï ftônaïa"d%rosa@uej.br

Te!üforte para ConfcRSo; 43 33714417
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Motivacao; (no caso de vinculação à Resolução CA no. 008/2012 ou009/2012)

A presente proposta visa ao desenvolvimento de projeío relacionado ao seivsço ciediagnóstico em: genética animal, por meio da oferta de exames genéticos. O trabaihomostra-se de grande valor à comunidade, uma vez que, em meio aos diversoscasos de doenças e probifômas de reprodução anima!, esse tipo de sen/iço é restFitonesta região.

Por se tratar de um assunto de saúde animal, no qiaai não é possive! prever quandohaverá uma maior demgincla peios seïfviços, fa,z~se necessário que todo o processode prestação tíe serviço seja ágil e de fáci! acesso para fornecimento imediato eatendimento ao púbíico.
Assim, justifica-sfâ a parceria com a FAUEL, a fim de se dosenvolver com maiorpraíicidade e rapidez todas as etapas do projeto, pois com o auxílio da Fundação épossível agiiizar a aquisição de maíérias-primas, pagamentos., emissão de notasfiscais e documentos, entre outros eiementos necessários à comercialização dosscn/iços.

T
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1 Titulfô do Projetoï
j Serviço de diagnóstico e açoes cornpjernentares em Genética Animal
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Duração
48 meses início: jO friício do projeto sera s partir da ctôta de assinatura^io Conyênjo;. __......_.......................................................^...................._.__J
Area Temática
Saúde

j
Código
06

linha de Extensao
Saúde animai Cóálgo

43
I

PaSavms-Chave:
..l-r-c3.1J5LtÍ£.ç- 2. - Cconrossomos

4 - Teste de paternidade j 5 - Cursos de formação
3 - Genética Animai

6 - Assessoria

Resumo;

As técnicas genéticas e citogenéticas atuais podem ser apiicadas no estudo do genoma ecromossomos de diferentes grupos animais, prindpatment-e em estudos de cariotipagern epatemicfade. Há mais de vinte anos o Lsboral-ório de CttogenétJcs Anima! da UniversidadeEstadua! de Londrina desenvolve diversas análises cariotípicas em riiferentes grupos anirnsis(psixe's, insfâtos, aves íi friiarEiífBf-os) corn o objetEvo dfâ estudar as «alterações cariotípjcasenvolvidas na evolução, sexsgem e saúde snirnal. Esses estudos são desenvoivsdos com oobjfêtivo de pesquisa básica e •&p\\ç:sd's na Utiiversidadft. lïnt.retanto, nos úítimos anos ternosrecebido solicitações de hospitais veterinários e protíutores rurais para a reaiizaçao <.1sexârïiss citogenéticos. A equipe é forrïiada por pesquisadores com experiência em geneticsanimal, pós-graduandos do Programa ds Pós-graduaçao em Gcinéfcics Q Bioiogía Moiecylar(CAPES 5) e graduandos tíos cursos de Oènüõs Biológicas e Agronontia, O projeto ofereceos stíguintes sen/íços: Reaiizaçio de exames de airiotípagem animai para o diagnóstico dealterações cromossômic?js, sfí.y.ãgam anfmal e melhoramento genético; recitizïiçao de testesde, paternidade animal; identificação tíe pescados; execução de projetos refacionïjidos èi genétícB aninràl; treincimerrto de pessoal para o desonvaSvKTienfco de -açôes ern citogenetica egenetic?;) m\m'ô}.

Órgãos Envolvidos

Execução; Departamfônto de Bíoiogia Geral.

L
ApoiOï Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Unïversidadâ Estadual deLondrina •"• FAUEL e Centro de Ciências Biológicas - CCB. s
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Loralïzação: Laboratório de Citogenéfcics Anirna!
Londrina
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Universidade Eskadual de

f
l PtïpuSaç^o-Âlvo;
i •• Clínicas veterináríss
I - Hospitais vetei-ináríos
j - Coopera fcívas
j ~ Pisciculturas
•• Empresas privadas
" Praprtetários rurais- Praprtetários r

Justificativa; j
A natureza hereditária de todo organismo vivo é úefinifiïï. por sua constifcuíçâo genética e os avanços Jnos métodos de estudo do genosna 1'êm püsslbiiitado um avarrço significativo 110 conhecimento dos jgenes e tía sua organização nos cron-iossornos dos diferentes organismos (t..ewin, 2009; Kassahara, !2009). As técnicas genéticas atuais podem ser apiicadss no esfcudo do genoma e cromossonws de 1diferentes grupos animais, prjncipsimente em estudos de cariotipagefn e paternïdadtí. Senrfo sssim, jesses exames podem ser apiicados com o objetivo de mel!"ioramento, sexsciem e saúde animal, l

I

I

I

A citogenétíca é o campo de) genética que estuda os cromossomos, sua estrutura, composição e papelna evolução e no clesenvoivimento de doenças. O estabelecimento dei Teoria Crornossôrnics (SáHerançii evidencjou que o material genético está nos cromossomos. Dfâ&ss forma, houve acaracterização áe numerosas síndromes matformatívas antes não explicadas e a Itíüntiricagjo ttediferentes alterações cr'on'.ossomfcas que podem evidenciar a diTerenciaçao tíntre os organismos. &"ssetipo de análise permitiu o surgimenfco de novas especiah'dades na Genética com splícaçotís naFirevençao, no diagnóstico e na terapêutica. Também estão no escopo da dïogeriéfcica psssquisas sobrea biodives-sidade, estudos de iTieiiiorainerrto genético de p!ar'<tas e animsis, e até estudos de fertilidadeanimal,

O exame de cariótipo tem como objetivo a idonüíicaçso e ariiâliiie dos cfümossomos e suas regiões, Oteste é rtí^iifôado a pgrkir de. uma cultura de céiuSas qiie possïbiifta a obtenção dü metáfases (célulasem divisão) e posterior coiaraçso dos croiïioüsomos com bandeami'nto. Através das bandsscroffsossômiccss é possível a identitaçiso de absrrsçces CfOiTiossôniicas numéricas e/ou estruturais,equliibratías ou desequilibradas, tofcais ou p8rcíals. HQ décadas o cariótipo se destaca no disgrsósticode diferentes condições genéticas constítucionais e adquiridas. Me<jiTio diante do desenvolvintento deexames genéticos cornpiexos, de aite sensibjiidade e especificidade, o csriótipo asnda é considerado oprincip?á! exame de trieigem genética, Traïa-se do ponto de partida no diagnóstico de; rnaSfbrmaçõescongénitas ou suspeita de síntíromss qiie podem infiuenciar no des'ei'ivotviiTiei'ito e crescimentoaiiirnaj, Isso se deve príficípíilrnente por psrrriitír uma visão gerai do g&iionia con-i um bai.'<o custo,perrrtitindo o diagnóstico ou tiir'ecionarvJo para examer, n"<aís compie>ros que se fsçõm necessários,Outros testes geriéfícos, como os msrcadores de mlcrossatéíltes; fot'necem genótipos que podem serarmazcngdos em bancos de dados e utffeados ern testes de paíernidade/mtiternidadef onde osgenóíipos dos animals em questão são comp?jratíos. Com isto, é possível verificar se determiriadoacasaSarnento poáeria resuitar ein deterrítinado produto (proie).

l-!á mais de virAe anos o Laboratório de GtogenétiCB Ariirnal da iJfiïvefsldadK Estadual de L.ondrinadesorwolvç; diversas análisss cariotíiaicss ern diferante;» grupos aftímais (pefxes, insetos, aves emamifer'os) com o objetfvo de estudar as aiterações cariotípicas envolvidas na evoliiçâo, sexagw e
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saúde animai, Esses estudos são desenvoivïdos com o alijetivo de pesquisa [básica s <ipiicada1 Universidade. Entrelarsto, nos últimos anos ternos recebido soiicitações ds hospitais veterinários eproduíorys para a realização de wsmes citogenéticos, de modo que existe » necessidaáe de ofíclallzarj esse tipo de serviço à comunidadí*.
i

Í

Nosssa equipe é formisda por pesqujsadores cori) experiênci?-i genética animai, pós-graduandos doProgra!7ii3 ds i^ós-gratfuaçgo en-i Genética <; Bioiogia MoEeculsr (CAPKS 5} e graduandos dos cursos deCiências Siológicas & Agronomia,

Por meio deste proposta podemos desssrivolver as seigLiintes ativjdades:
- Reaii'zacao de exames de cartotspagem animsl paca o <:íiagnÓËt:co dy alterações cromossônticas,sexagem anima! e mefhoramento genético;
" RealKd^o de testes de paternidade anSrnai;
- Identifícaçâo de pescados;
" Execução de projetos relacionados à garsética animal;
•• Treínan-iento de pessoa! para o desenvolvEmento de ações eín citogenética t* genética anima).
O vaior arrfícadado corn o projtíío sen/trá para subsidfBr o trai^iiho contr<itadü/ bem como arrsani.itençao de; outras atívidades do (aboratôrio, inclusive financiar treinamento de alunos. 1

J
Objetivosí!

j Gera!;
j Oferecer sesviços de genética e citogenética aniniat.
Específicos;
- Realizar exames cie cariotipagsm e paternidade em grupos antmafs como: peixes, aves;, suínos,bovinos, equinos, caninos e felinos;
- Presfcai- assessoriii técnica e consultoria na análise de diferentes probtenias relacionados à genáticaj anima!;

•• Orientar gr.atíuandos e pós-graduandos em genética e dtogenéHca animal;• Promover o treinamento de peíssoal para diferentes snáfises em genétfca e citogenétlca animal;

Motodoíogiaí
Confos-mf; o tipo de serviço soiicitado, será apfícsda metodoiogis específica. 'ï'odavi<3 o paclrâo estarásempre volbadu às exigênciíis da Organização Mundial da Si'sude.

1 Resuitetíose Contribulcoes esperadas;
Com o desenvolvimento desta proposta espera-se;
• Avaliar diferentes tipos de alterações croniossôn^icas <:)U<:i ocorrem em animBis.;- Contribuir com a anáilse de testes geiiéfcicos tanto paca a saúcfK aniniai quanto para a sgropecuáriabrasileira;

• Formação de reci.irsos humai-tos para açõea em dEogefiética e genéüca anima!;
- Integração de estudantes de graduaçaa e pós-graduaçao com <3 comunidade, por meio co jfornfídmento de anáiises genéticas; |

'-y
f̂ ^



CRONOfíRAMA ANUAL

E\)
FOLi"!A \

-o
•p.
o L\'-
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Obs: A proposta em questão é caracterizada como uma aç§o de fiuxo continuo, conformesolicitação pêlos usuários dos serviços Junto ao Laboratório envolvido no projeto, porintermédio da FAUEL, sem possïbiiidade de previsão exata, pois se trata de procura peiacomunidade externa, a qual é motivada por fatos e necessidades, muitas vszesimpreyjsíve.is,

Piano de Trabalho ïndividuaS (exceto para estudantes);
i

I

I

Renata tía Rosa •" Coordenadora
Atlviciades a serem desenvolvida.1-;:
- Anáifefâs citogenéticas;
- Anáiises moleculares;
- Orientações;
- Treinamento de pessoa-:;
" Consultoria e assessoris técDlca;
- Coordenação e acÍiTiiritstraçao do projeto.
- Divulgação.

LudEi (3?t.iliano Caetano - Colaboradora
Atividsdtís a serem dssenvoivirfas;
•• AnáHses citogenéticas;
- Anáiises rriolfícularos;
- Orienfcações;
- Treinamento de pessoal;
- Constjitoria e assessocia técnias;
- Coordenação e administração do pr'oj'eto.
- DivuSgaçao.

Ana l.ácia DSas - ColsisorzitSora
Atsvidades a serem dessnvolvidas;
- Análises citogenéticas;
- Anáiises rrrólecutares;
- Orientações;
•• Trcinamento de pessoal;
• Consultoria e assessarís íécnica;
- CoordenaçSo e ad;ï)?nistraçao do projeto.
- Dfvutgaçâo.

NSSsea Maria DJniz ~ Consultora
Atividades a serem desenvoivldas;
• Auxilio coni as questõfis faioéticaï e forrnulciçoÊS d<2 laudos;
Robson Rockembacher - Cotsboraílor
- Auxfiío em ativldades externas;
- Auxítio com os materiais do taboratório.;
^MXJf!ftt]?..ÏÏ5.ç.s5Sí!:i.d.earTOStT3s'..

l

i

!

I

Avaliação:

Os métodos ÜQ avaliação consistem nos resutíarfos a sereiïi obtidos nos testes e anáiises,
J
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Dtssemlnacgo elos Resuííados."

Pubiicaçao de artigos Cíenfríficos, Folhetos, F-oltíer, ps!estras e <ipre.<;eritaç§o Qm encotvtros,

E\í <.
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Recursos Humanos:
a)DOÇENtËS

Nome Depto/Centro
Chapa Funcional

j Renata da Rosa

pLucÍa"""'"'""GÏuiÏano'
j Caetano

1 Ana L.ucia Dtes

Bioiogís Gerai/CCB 18.^062

j Niba Marta Dinix

Biologia Gsral/CCB 1203994

RT

•nog

TIDE

Carcjii
Horária

Semana!
destiriarfci

i.ao.PL%ë.to.!,
4

4
t

Btologia Gerai/CCB 0112301 "fl'D£

Função no
projfrto

Coordenador

Colaboradora

4
Bioiogia Gersl/CCS

Colaboradora
140530? TIDE o Consuitors

:-•—-"

!.l?!iÇENTES
j Número Aproximado

.É5J)Iscç.!3^1
s Graduação

Cii'rso

em

C:arga Horária

"Ciencias'i"
Bioiógicas, Pós-graduaçao ern
Genética e Biologia Moiecuiar

I

j

..s6rnana.L
10

Função

Auxtlio na execução aos
procedliTiontos de dtogenettca
e genética nwlscuiar

@Z®|COlA»M2NX^rRA1[ÏVOS^
Nome

L

Robson Rockembacher

Órgão

CCB/BÏO

{

Nível
T

RT

Operacional 40

I

Cwgs Horárici
Sernans! destinada

aogrojeto^
2

Funçsc? no projeto

CoSaborador

AiixíliO nas funções do
laboratório
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Prezados,

O convénio de Prestação de Seiviço 02173 - PROGRAMA DE

ATENDIMENTO À SOCIEDADE: SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E AÇÕES

COMPLEMENTARES EM GENÉTICA ANIMAL, executado pelo Laboratório de Citogenética

animal vêm apresentando algumas dificuldades para seu desempenho, Desde o início do

convénio, tivemos três solicitações de orçamentos, porém nenhum serviço foi contratado e

executado. Além disso, em uma dessas solicitações, buscamos algumas metodologias e

descobrimos que existe uma legislação rigorosa para ser realizar alguns dos testes e exames

propostos no plano inicial da prestação. Essa iegíslação exige um equipamento do tipo

sequenciador automático destinado apenas para esse serviço. Isso infelizmente, é impossível

de realizar, já que utilizamos um sequenciador para todo o departamento. Esse equipamento

tem um custo muito elevado de compra e de manutenção. Pela nossa demanda de

orçamento, não compensa mante-lo em nosso laboratório. Além disso, essa legislação prevê

registros, cursos e reuniões periódicas. Isso geraria um custo ao laboratório e não temos

fontes de recurso para isso.

Outro problema é que duas docentes que estavam no plano inicial proposto

(Profa Dra Ana Lúcia Dias e Prof3 Dra Lúcia Giuliano Caetano) me comunicaram que

pretendem se aposentar em breve. Isso traria uma sobrecarga de trabalho muito grande para

a coordenação, que está executando diversos outros projetos de pesquisa na Universidade,

com fonte de fomento externa e com alunos de graduação e pós-graduação envolvidos.

Dessa forma, depois de diversas reuniões e de uma análise apurada dos

prós e contras, solicitamos à FAUEL que o convénio de número 02173, seja cancelado e,



conforme indicação da PROEX, que a FAUEL. anexe o rfôlaíório final príïenchido pela
coordenação, o documento reiativo à gestão financeira e protocole os documentos no
SAUEL/Reitoria

FOLHA Ï-

^Sem mais no momento.

Atenciosamente,

Ï-ia

i~> tí.,-%
;á°- .^;

Qco. ü

1^o"nc^ d^ 7^v
Profa. Dra. Renata da Rosa

Coordenadora do PAS

Departamento de Biologia Geral
Universidade Estadual de Londrina

OFÍCIO

À Fundação de Apoio ao desenvolvimento da UEL
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Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
dd Universidade Estadual de Londrina

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONVÉNIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA E A FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE LONDRINA, EM 21/08/2019, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE

ATENDIMENTO À SOCIEDADE: "SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E AÇÕES COMPLEMENTARES EM
GENÉTICA ANIMAL"

"OfcíN
FOLHA N-; \

^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

representado por seu Reitor, Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho, e o (a) a Fundação de Apoio

ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, pessoa jurídica de direito

privado, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o n. 03.061.086/0001-50, com sede à na Rua Fernando

de Noronha, 1426, CEP 86060-410, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, doravante

denominado (a) FAUEL, neste ato representado (a) por seu (sua), Diretora-Presidente, Graça

Maria Simões Luz, resolvem firmar o presente Termo de Encerramento, conforme os termos

a seguir dispostos:

Por este instrumento as partes acima identificadas resolvem registrar o

encerramento do convénio assinado em 21/08/2019, com vigência a partir de 21/08/2019,

sem que haja ónus ou sanções para as partes.

O presente convénio está sendo encerrado devido às "dificuldades na

aprovação do PAS pela Universidade. Levou-se 3 anos para a sua aprovação. Nesse período

os docentes do programa se engajaram em outras atividades, principalmente de pesquisa.

Isso fez com que esses docentes desenvolvessem outros objetivos de trabalho onde o PÁS já

não era mais prioridade. Além disso, duas docentes da equipe estão com aposentadoria

programada para os dois próximos anos. Isso causou um desfalque muito grande na equipe,

Rua Fernando de Noronha, 1426, CEP 86060-410, Fone/Fax: (43) 3321-326, Londrina - Paraná
l
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Fundação de Apoio ao Desenvolvimento

dd Univeisiddde Estadual de Londrina

o que impossibilitará a realização deste PÁS. Outro problema encontrado foi a legislação

corrente para a execução de alguns dos testes propostos. Para isso, teríamos que adquirir um

aparelho com um custo de compra e de manutenção muito alto, o que inviabiliza a realização

da proposta".

As partes concedem-se mutuamente plena, geral, irrestrita e irrevogável

quitação de todas as atribuições diretas e indiretas decorrentes do convénio que ora se

encerra, não restando nada a reclamar de parte a parte.

Não houve celebração de qualquer contrato de prestação de serviços

oriundos do convénio que ora se encerra.

E assim tendo lido e concordado com todos os seus termos, firmam as

partes o presente instrumento, em duas vias iguais, para que surta seus efeitos jurídicos.

Londrina, 09 de julho de 2020.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho - Reitor

íw //'í.
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOÜ^(tVIÉ^TÜ'DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE

UNA

Graça Maria Simões Luz;- Diretora-Presidente

Rua Fernando de Noronha, 1426, CEP 86060-410, Fone/Fax: (43) 3321-326, Londrina - Paraná
2
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RELATÓRIO FINAL DE PROJETO E PROGRAMA DE EXTENSÃO

( )-PROJETO (X)-PROGRAMA DE EXTENSÃO (UEL E
ÓRGÃOS EXTERNOS)

Coordenador(a): Renata da Rosa
Número do Projeto/Programa: 02173 / PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE:
SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E AÇÕES COMPLEMENTARES EM GENÉTICA ANIMAL

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO INFORMADO
Até o momento, tivemos apenas três orçamentos solicitados, entretanto, nenhum serviço foi executado.
Portanto realizamos apenas três orçamentos. Dessa forma, nenhuma meta prevista foi realizada.

RESULTADOS OBTIDOS (se necessário utilizar folhas anexas)
Nenhuma análise referente à prestação de serviço foi executada.

PUBLICO ALVO ATENDIDO
QUANTIDADE CARACTERIZAÇÃO (*) LOCAL(**) CIDADE/ESTADO(***)

PARTICIPAÇÃO DISCENTE
Não houve a participação de discentes no projeto.

DIFICULDADES ENCONTRADAS (se necessário utilizar folhas anexas)
Operacionais/Administrativas: Encontramos dificuldades na aprovação do PÁS pela Universidade. Levou-se 3 anos para a
sua aprovação. Nesse período os docentes do programa se engajaram em outras atividades, principalmente de pesquisa.
Isso fez com que esses docentes desenvolvessem outros objetivos de trabalho onde o PÁS já não era mais prioridade.
Além disso, duas docentes da equipe estão com aposentadoria programada para os dois próximos anos. Isso causou um
desfalque muito grande na equipe, o que impossibilitará a realização deste PÁS.
Outro problema encontrado foi a legislação corrente para a execução de alguns dos testes propostos. Para isso, teríamos
que adquirir um aparelho com um custo de compra e de manutenção muito alto, o que inviabiliza a realização da proposta.

Académicas: não se aplica.

Campus Univci-sitario:Roilovia Celso Garcia Gill (PR 445), km 380 - F»nc (43) 3371-4(10(1 PABX - Fus 3328-444(l - Cair Postal 6.1N]1 . CEP 86051-9ÏIO- Internei hlln:/fmvw.uc].br
Hospital Univcrsitiirio/Ceiitro tie Cieiicias da Snudc: AT. Rnbcrt Koch, 61) - Vila Opcnlriii- Fnnc (43) 3381-2(mo PABX - FIIX 3337-1041 c 3337-7495 - Caixa Poslnl TO1 - CEP 86038-4411

LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
Fonii. Código 11.764-FoniiatoA4 (2Ití.\297min)
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AVALIAÇÃO
Devido às dificuldades acima citadas, avaliamos o desenvolvimento desse PÁS como insatisfatória, por isso
solicitamos seu cancelamento.

CONCLUSÃO (RESUMO)
As técnicas genéticas e citogenéticas atuais podem ser aplicadas no estudo do genoma e
cromossomos de diferentes grupos animais, principalmente em estudos de cariotipagem e
paternidade. Há mais de vinte anos o Laboratório de Citogenética Animal da Universidade
Estadual de Londrina desenvolve diversas análises cariotípicas em diferentes grupos animais
(peixes, insetos, aves e mamíferos) com o objetivo de estudar as alterações cariotípicas
envolvidas na evolução, sexagem e saúde animal. Esses estudos são desenvolvidos com o
objetivo de pesquisa básica e aplicada na Universidade. Entretanto, nos últimos anos temos
recebido solicitações de hospitais veterinários e produtores rurais para a realização de
exames citogenéticos. Desde a aprovação do PÁS recebemos apenas 3 solicitações de
orçamentos. Entretanto, nenhum serviço foi contratado. Nossa equipe é formada por
pesquisadores com experiência em genética animal, pós-graduandos do Programa de Pós-
graduação em Genética e Biologia Molecular e graduandos dos cursos de Ciências Biológicas
e Agronomia. Parte da equipe está em fase de aposentadoria. Isso fez com que a falta de
pessoal para tocar a prestação de serviço e a legislação rigorosa, tornasse inviável a
execução da proposta.

DISSEMINAÇÕES VINCULADAS AO PROJETO/PROGRAMA (*)
Cadastre por meio do Sistema on-line, por meio do Roteiro eletrônico, no campo DISSEMINAÇÕES, a Referência Completa
por tipo de disseminação (Produção Bibliográfica, Técnica e Artístico Cultural) a disseminação ocorrida durante o
desenvolvimento do projeto/programa, classificando-a de acordo com os códigos da Tabela de Produção e Pontuação
do PROINEX (disDonivel no endereço www.uel.br/proex, MENU - Balsas de Iniciação Extensionista),

Campus Univei-sit!irio:RaiIoviuCclMGnrcillCid (PR 445), km 38(1 - Fone (43) 3371-41xm PABX - Fat 3328-4440 - Cuiia PoiOI 6.11(11 - CEP 8<il)S1.9i)0-Internet liUu.flii.isiïjiiJilu:
Hospital Univei-sitrtrio/Centi-o lie Ciências iln Saúde: Av. Rnbert Koch, «ll - Vila 0|]cniria- Fone {43) 3381-2u(M PABX - Fnx 3337-4041 c 3337-7495 - Caiia Poiul 791 - CEP 81Í038-14U

LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
Forni. Código 11.764-Fonnnlo A4 (2IOx297mm)
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Londrina (PR), 20 de maio de 20^^^^^

O convénio de Prestação de Serviço 02173 - PROGRAMA DE
ATENDIMENTO À SOCIEDADE: SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E AÇÕES
COMPLEMENTARES EM GENÉTICA ANIMAL, executado pelo Laboratório de Citogenética
animal vêm apresentando algumas dificuldades para seu desempenho. Desde o início do
convénio, tivemos três solicitações de orçamentos, porém nenhum serviço foi contratado e
executado. Além disso, em uma dessas solicitações, buscamos algumas metodologias e
descobrimos que existe uma legislação rigorosa para ser realizar alguns dos testes e exames
propostos no plano inicial da prestação. Essa legislação exige um equipamento do tipo
sequenciador automático destinado apenas para esse serviço. Isso infelizmente, é impossível
de realizar, já que utilizamos um sequenciador para todo o departamento. Esse equipamento
tem um custo muito elevado de compra e de manutenção. Pela nossa demanda de
orçamento, não compensa mante-lo em nosso laboratório. Além disso, essa legislação prevê
registros, cursos e reuniões periódicas. Isso geraria um custo ao laboratório e não temos
fontes de recurso para isso.

Outro problema é que duas docentes que estavam no plano inicial proposto
(Profa Dra Ana Lúcia Dias e Profa Dra Lúcia Giuliano Caetano) me comunicaram que

pretendem se aposentar em breve. Isso traria uma sobrecarga de trabalho muito grande para
a coordenação, que está executando diversos outros projetos de pesquisa na Universidade,
com fonte de fomento externa e com alunos de graduação e pós-graduação envolvidos.

Dessa forma, depois de diversas reuniões e de uma análise apurada dos
prós e contras, solicitamos à PROEX que o convénio de número 02173, seja cancelado.

Sem mais no momento.

Atenciosamente,

I^G-na;-^ d^ ^<^
Profa. Dra. Renata da Rosa

Coordenadora do PAS

Departamento de Biologia Geral

Universidade Estadual de Londrina

À PROEX
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Pró-Reitoria de Planejamento

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX

Parecer Processo n^ 6.720/2020 - Relatório Final do Programa de
Atendimento à Sociedade - PÁS: Serviços de Diagnóstico e Ações
Complementares em Genética Animal, durante o período de vigência
de 21/08/2019 a 09/07/2020.

O presente processo trata de relatório financeiro do Programa de
Atendimento à Sociedade - PÁS, intitulado "PÁS: Serviços de Diagnóstico e Ações Complementares
em Genética Animal" desenvolvido pelo Departamento de Biologia Geral do Centro de Ciências
Biológicas - CCB desta Instituição, atendendo §1° e §2° do Artigo 12 da Resolução CA n^ 08/2012, que
trata:

§1° A convenente, no prazo de 90 (noventa) dias após o término do prazo de vigência do
convénio, encaminhará relatório financeiro final, instruído com o relatório de
atividades, à Pró-Reitoria de Planejamento, que após a análise, procederá seu envio ao
Conselho de Administração, para aprovação".

§2° "O processo instruído com o relatório financeiro final e o relatório de atividades, uma
vez aprovado, será encaminhado ao Centro Estudos, Departamento e Conselho Diretor
respectivos, para ciência, visando aprimorar os futuros planos de trabalho. "

Apresenta-se rubricado pela Coordenação do Programa e pela Fundação de
Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL (folha 03) o relatório
financeiro final. Conforme manifestação e esclarecimentos da Coordenação (folha 32), e o Termo de
Encerramento do Convénio Firmado entre a Universidade Estadual de Londrina e a Fundação de
Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL (folhas 28 a 29), verifica-se
que o convénio foi encerrado em 09/07/2020.

Diante da análise do relatório financeiro final do programa supracitado (folhas
03 a 07), verifica-se que o programa não registrou qualquer movimentação financeira e/ou capta^^o
de recursos no período de vigência do convénio, sendo de 21/08/2019 a 09/07/2020, desta forma
não há apontamentos/manifestação desta unidade sobre o presente protocolo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O parecer da Pró-Reitoria de Planejamento, se atém aos dados e informações constantes no
processo.

O processo segue a essa Pró-Reitoria para apreciação do relatório acadêmico/atividades
(folhas 30 a 32) e demais encaminhamentos necessários.

Posteriormente, pedimos a gentileza no encaminhamento à Coordenação do programa,
visando a apreciação sobre os dados aqui contidos, e aprovação das instâncias de Centro de
origem do programa e das Instâncias Superiores.

É a manifestação desta unidade, s.m.j.

Londrina, 24^de jylhojde 2020.

Í

; ^

\

¥
\ Cláuç{fo Ferrara

>ao üè^Custos
l ^J
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l. OM31Í i N A - PA li A NA - tl IÍA S l t.



UNivE.sidAdE PARECER EM PROCESSO
EsTftduftldE LoNdRÍNA
SISTEMA DE ARQUIVOS DA UEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

NÚMERO PROCESSO

'~4^o Aç-^^sf^^

FOLHA  .

2&
RUBRICA

í-\!
\\

SETOR

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

\

T)^\^é\-ü <^£ Co^síë-^toS
TfcPL^

.M'^Y^<í£'n(iG; Sol\Ci^íS\-i A"^Sfí 'T)>Mv<:->/!fo À& C^n<J^vM.cÇ.
^>

C^Cfti^^^^mc^ O ^,"íjçC(=<><.T p^n\ ^c^ ^w;'M'v À3.^t.^<. v?c\r<iomf^<>
P<0 V/<\YY\Q A?, ^»^Gtfòft-/\\\^e I\AQ íü 0-A-iv^^t.O •

'^Y?o^ p<.'.0^\^ànC.A 5-^C\VPtn-vC&> O ^^cQ.Y^ Cfc pi-^-Cc-'.'^c

ipAt^-\ c3sA<F\ VaL'; - ^A-og ift Q^OA ^ \\^?\^Aí\C-tò èc- ,;yy'S\\^. Í^A<>
i^^ilftV^Ci'W. CAP><\^>':.

J

A6lo8l.2o.io

çü^^^
Prof° Dra Mora Solange Gomes Dellarozo"
PfO-Reitora de Extensão, Cijltura

e Sociedade - PROEX/UEL

Form. Código 11S83 - Formato A4- 75g - BI. 100x1



^h^à^ PARECER EM PROCESSO
fatAcknl de toNdim^

SISTEMA DE ARQUIVOS DA TJEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

NUMERO PROCESSO

6.720/2020
FOLHA N.°

Ŷ:
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À Divisão de Convénios e Acompanhamento / PROPLAN

O presente processo trata do relatório financeiro final apresentado pela FAUEL

do Programa de Atendimento à Sociedade - PÁS, intitulado "Serviço de Diagnóstico e Ações

Complementares em Genética Animal", e retorna a esta unidade após manifestação da Pró-Reitoria de

Extensão, Cultura e Sociedade - PROEX (folha 35).

Conforme manifestação desta unidade (folha 34), informa-se que programa

não registrou qualquer movimentação financeira e/ou captação de recursos desde o início do

convénio, e não há por parte desta unidade maiores apontamentos e/ou manifestação sobre o

relatório apresentado.

Encontra-se apenso ao presente protocolado a minuta do Termo de

Encerramento do Convénio supracitado, e diante da manifestação da Pró-Reitora da PROEX (folha 35),

encaminhamos o presente protocolado a essa unidade para apreciação e providências.
/•

T
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Cláudio Ferrara
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A SGOOS ,1:

Para pautar em reunião do Conselho de Administração para:

- deliberar acerca do relatório financeiro final do Programa de

Atendimento à Sociedade, intitulado "Serviço de Diagnóstico e Ações

Complementares em Genética Animal", desenvolvido pelo Departamento

de Biologia Geral do Centro de Ciências Biológicas - CCB (período: início em

2019).
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Dept° Biologia Geral
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EXPPR01

  Ordem: 02173 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SOCIEDADE: SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E AÇÕES
COMPLEMENTARES EM GENÉTICA ANIMAL

Coordenador: 1814062 - RENATA DA ROSA E_Mail: renata-darosa@uel.br

Depto Coord.: CCB-BIO - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA GERAL Ramal:

Tipo Cadastro: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PÁS) - RÉS. CA N. 008/2012
Protocolo: 10716

Início: 21/08/2019
/2017 Situação Projeto: ENCERRADO - RELATÓRIO FINAL ENTRE

Previsão Inicial: 48 meses Término Previsto: 21/08/2023

Área Temática

10- SAÚDE ANIMAL

.rea do SEURS

Area do CNPQ

Linha Extensão

Saúde animal

S ituação do Projeto

Início Fim Situação Motivo
14/06/2017 20/08/2019 EM TRAMITAÇÃO
21/08/2019 26/07/2020 EM EXECUÇÃO APROVAÇÃO CONVÉNIO PELO CA
27/07/2020 ENCERRADO - REL PROC. 6720/2020-SOLIC. CANCELAMENTO PROJETO
Prorrogação

Processo Ano Data Solicitação Tempo Aprovado

Parcerias: FAUEL

Órgão Aprov.:UEL/FAUEL DataAprov.: 21/08/2019

Resumo: AS TÉCNICAS GENÉTICAS E CITOGENÉTICAS ATUAIS PODEM SER APLICADAS NO ESTUDO DO
GENOMA E CROMOSSOMOS DE DIFERENTES GRUPOS ANIMAIS, PRINCIPALMENTE EM ESTUDOS DE
CARIOTIPAGEM E PATERNIDADE. MAMAIS DE VINTE ANOS O LABORATÓRIO DECITOGENÉTICAANIMAL
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA DESENVOLVE DIVERSAS ANÁLISES CARIOTÍPICAS EM
DIFERENTES GRUPOS ANIMAIS (PEIXES, INSETOS, AVES E MAMÍFEROS) COM O OBJETIVO DE
ESTUDAR AS ALTERAÇÕES CARIOTÍPICAS ENVOLVIDAS NA EVOLUÇÃO, SEXAGEM E SAÚDE ANIMAL.
ESSES ESTUDOS SÃO DESENVOLVIDOS COM O OBJETIVO DE PESQUISA BÁSICA E APLICADA NA
UNIVERSIDADE. ENTRETANTO, NOS ÚLTIMOS ANOS TEMOS RECEBIDO SOLICITAÇÕES DE HOSPITAIS
VETERINÁRIOS E PRODUTORES RURAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOGENÉTICOS. A EQUIPE
É FORMADA POR PESQUISADORES COM EXPERIÊNCIA EM GENÉTICAANIMAL, PÓS-GRADUANDOS DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR (CAPES 5) E GRADUANDOS
DOS CURSOS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E AGRONOMIA. O PROJETO OFERECE OS SEGUINTES
SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CARIOTIPAGEM ANIMAL PARA O DIAGNÓSTICO DE
ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS, SEXAG EM ANIMAL E MELHORAMENTO GENÉTICO; REALIZAÇÃO DE
TESTES DE PATERNIDADE ANIMAL; IDENTIFICAÇÃO DE PESCADOS; EXECUÇÃO DE PROJETOS
RELACIONADOS À GENÉTICA ANIMAL; TREINAMENTO DE PESSOAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE
AÇÕES EM CITOGENÉTICA E GENÉTICA ANIMAL.

Objetivo: GERAL:
OFERECER SERVIÇOS DE GENÉTICA E CITOGENÉTICA ANIMAL.
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ESPECÍFICOS:

- REALIZAR EXAMES DE CARIOTIPAGEM E PATERNIDADE EM GRUPOS ANIMAIS COMO: PEIXES, AVESUÍNOS, BOVINOS, EQUINOS, CANINOS E FELINOS;
- PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA NA ANÁLISE DE DIFERENTES PROBLEM/iRELACIONADOS À GENÉTICA ANIMAL;
- ORIENTAR GRADUANDOS E PÓS-GRADUANDOS EM GENÉTICA E CITOGENÉTICA ANIMAL;- PROMOVER O TREINAMENTO DE PESSOAL PARA DIFERENTES ANÁLISES EM GENÉTICACITOGENÉTICA ANIMAL;

População Alvo: - CLÍNICAS VETERINÁRIAS
- HOSPITAIS VETERINÁRIOS
- COOPERATIVAS
- PISCICULTURAS
- EMPRESAS PRIVADAS
- PROPRIETÁRIOS RURAIS

Relatórios do Projeto

Período Inicial Período Final
21/08/2019 27/07/2020

População Atendida
Ano Qtde. Descrição do Segmento

Data Recebimento
27/07/2020

Aprovado

Disseminações
Ano Categoria

Participantes do Projeto
Docente

Nome

ANA LÚCIA DIAS

LUCIA GIULIANO CAETANO

NILZA MARIA DIN12

RENATA DA ROSA

RENATA DA ROSA

Sub Categoria

Depto.

DEPARTAMENTO DE
BIOLOGIA GERAL
DEPARTAMENTO DE
BIOLOGIA GERAL
DEPARTAMENTO DE
BIOLOGIA GERAL
DEPARTAMENTO DE
BIOLOGIA GERAL
DEPARTAMENTO DE
BIOLOGIA GERAL

Situação

Agente universitário de nível operacional
Nome Depto.
ROBSON ROCKEMBACHER DIRETORIA GERAL

Localização do Segmento Cidade

Descrição

C.H. Dat. Inic. Dat. Fin. Função
0000 21/08/2019 27/07/2020 Consultor

0002 21/08/2019 27/07/2020 Colaborador

0000 21/08/2019 27/07/2020 Consultor

0004 21/08/2019 28/06/2020 Coordenador Inativo

0001 29/06/2020 27/07/2020 Coordenador

C.H. Dat. Inic. Dat. Fin. Função Situação
0002 21/08/2019 27/07/2020 Colaborador

Trar

Trair
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Universidade Estadual de Lond
Pró-Reitoria de Extensão, Ciiltur.iR Socie(i,xte

PARECER N. 034/2020 Unidade: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Sociedade

Processo n° 6720/2020.21

Ao

Prof. Dr. Carlos Alberto Miqueloto
Coordenador da Comissão de Extensão do
Departamento de Biologia Geral
CCB

A Profa. RENATA DA ROSA, docente vinculada ao
Departamento de Biologia Geral/CCB, na qualidade de coordenadora, submete o
Relatório Final de Atividades Executadas e Financeiro do projeto de prestação de
serviço/Programa de Atendimento à Sociedade abaixo identificado, referente ao
período de 21/08/2019 a 27/07/2020, por meio de Convénio entre a
Universidade Estadual de Londrina e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina/FAUEL, vinculado à Resolução CA no.
008/2012.

A coordenadora do projeto de prestação de serviços/PAS n.
02173 cujo cadastro está anexado às folhas n. 38-39 apresenta, às folhas n. 32,
correspondência enviada à PROEX relatando as dificuldades no desenvolvimento
do projeto e a solicitação de encerramento do projeto e do convénio.

O presente processo foi protocolado pela FAUEL em
22/07/2020, que tramitou na PROPLAN, cujo parecer à folha n. 36 informa que o
programa não registrou qualquer movimentação financeira e/ou captação de
recursos e faz referência ao Termo de Encerramento do Convénio, aprovado pelo
Conselho de Administração em reunião realizada no dia 03/11/2020, conforme
parecer às folhas n. 03 a 07 deste processo e devidamente assinado pelo
Magnifico Reitor da UEL.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), km 380 . Fone (43) 3371-1000 PABX - Fax3328-4440 . Caiu Postal 6.001 . CEP 86051-990 - Intcniel ht(n://www.ucl.brHospit.il Uiiivcrsilflrio/Centro de Ciciicias da Saúde: Av. Robert Knch, 60- Vila Opcrfria - Fone (43) 3381-2000 PABX- Fax 3337-4041 e 3337-7495 - Caixa Postal 791 - CEP 86038.440
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código l Ï.764 - Fonuato A4 (2IO.\297min)
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iiversidtidiï Estadual dc Londrina
Extensão, Cu\twa e Socieriadtí

Para a conclusão dos trâmites, faz-se necessária a análise e
parecer sobre o Relatório Final de Atividades Executadas, em cumprimento ao
que dispõe a Resolução CA n. 008/2012, o Art. 5°., inciso II da Resolução CEPE
no. 0087/2010 e o Art. 2°., inciso H, da Resolução CEPE no. 0088/2010, que
tratam respectivamente, da constituição e competência das Comissões de
Extensão de Departamento e de Centro.

O Relatório Final de Atividades Executadas está anexado às

folhas no. 30-31, o qual deverá ser analisado juntamente com a correspondência
enviada pela coordenação do projeto anexada à folha n. 32.

Visando subsidiar a análise e parecer das instâncias de
avaliação abaixo identificadas, está anexado a este processo, às folhas n. 08-25,
respectivamente, o convénio e o plano de trabalho referente ao projeto de
prestação de serviços aprovado por todas as instâncias em 21/08/2019.

Com referência à informação prestada pela coordenação do
projeto, à folha n. 30, no campo "DIFICULDADES ENCONTRADAS", referente ao
tempo de aprovação do projeto (36 meses), cumpre-nos informar que a
tramitação do projeto foi de 20 (vinte) meses, contados do início de trâmite à
aprovação, conforme pode ser observado no cadastro do projeto anexado às
folhas n. 38-39, a saber: início de trâmite: 14/06/2017 e aprovação do projeto:
21/08/2019.

Assim, encaminhamos o presente processo para análise e
parecer do Relatório de Atividades Executadas pelas seguintes instâncias:

Comissão de Extensão de Departamento;

Conselho de Departamento;

Comissão de Extensão de Centro;

Conselho de Centro.

)

Campus Universit.-irio: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), km 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX - Fax3328-4440 - Caixa Postal 6.001 - CEP 86051-990- Intenict hlto:/;www.ud.br
Hospital Universitario/Cmtro dc Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60 - Vila Opcriria - Fone (43) 3381-2000 PABX - Fax 3337.4041 e 3337-7495 - Caixa Postal 791 - CEP 8(038-140

LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
Forni. Código 11.764 - Fomiato A4 (210x297mm)
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Solicitamos, após o cumprimento do trâmite
acima mencionado, solicitamos a devolução deste processo diretamente para a
Divisão de Projetos e Iniciação Extensionista desta Pró-Reitoria, no sentido de
encaminhá-lo para as demais providências.

Em, 05/12/2020.

Prof. Dr. iyaulo^[\tQnio Liboni Filho
Diretor de^Fdg4arf>^s, Projetos e
Iniciação Extensionista

;\

pK^^°"
Assessorj Técnico
Divisão / de Projetos e Iniciação
Exterfsio'nista

^-^̂
-^^^jÉr<<^:^^^

Profa. Dra.' Mara'So^iange Gomes Detlaroza
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade

Campus UniversitArio: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), km 380 - Fone (43) 3371-4000 PABX - Fax33!8-4440 - Caixa Postal 6.001 - CEF 86051-990- Internet httn://ww«..ui!l.br
Hospital Universitario/CMitro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 6» - Vila Operária - Fone (43) 3381-2000 FABX - Fax 3337-4041 c 3337-7495 - Caixa Pnslnl 791 - CEP 86038-440

LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
Form. Código 11.764 - Fonnato A4 (210.'i297mm)
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FundaçSo de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONVÉNIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL

DE LONDRINA E A FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE LONDRINA, EM 21/08/2019, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE

ATENDIMENTO À SOCIEDADE: "SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E AÇÕES COMPLEMENTARES EM

GENÉTICA ANIMAL"

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

representado por seu Reitor, Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho, e o (a) a Fundação de Apoio

ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, pessoa jurídica de direito

privado, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o n. 03.061.086/0001-50, com sede à na Rua Fernando

de Noronha, 1426, CEP 86060-410, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, doravante

denominado (a) FAUEL, neste ato representado (a) por seu (sua), Diretora-Presidente, Graça

Maria Simões Luz, resolvem firmar o presente Termo de Encerramento, conforme os termos

a seguir dispostos:

Por este instrumento as partes acima identificadas resolvem registrar o

encerramento do convénio assinado em 21/08/2019, com vigência a partir de 21/08/2019,

sem que haja ónus ou sanções para as partes.

O presente convénio está sendo encerrado devido às "dificuldades na

aprovação do PAS pela Universidade. Levou-se 3 anos para a sua aprovação. Nesse período

os docentes do programa se engajaram em outras atividades, principalmente de pesquisa.

Isso fez com que esses docentes desenvolvessem outros objetivos de trabalho onde o PÁS já

não era mais prioridade. Além disso, duas docentes da equipe estão com aposentadoria

programada para os dois próximos anos. Isso causou um desfalque muito grande na equipe,

Rua Fernando de Noronha, 1426, CEP 86060-410, Fone/Fax: (43) 3321-326, Londrina - Paraná
l
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o que impossibilitará a realização deste PÁS. Outro problema encontrado foi a legislação

corrente para a execução de alguns dos testes propostos. Para isso, teríamos que adquirir um

aparelho com um custo de compra e de manutenção muito alto, o que inviabiliza a realização

da proposta".

As partes concedem-se mutuamente plena, geral, irrestrita e irrevogável

quitação de todas as atribuições diretas e indiretas decorrentes do convénio que ora se

encerra, não restando nada a reclamar de parte a parte.

Não houve celebração de qualquer contrato de prestação de serviços

oriundos do convénio que ora se encerra.

E assim tendo lido e concordado com todos os seus termos, firmam as

partes o presente instrumento, em duas vias iguais, para que surta seus efeitos jurídicos.

Londrina, 09 de ji^fío jâe 2020.

'...

UNIVERSIDADE ESTAJÜljlAL DE LONDRINA

Prof. Dr. Sérgio Captbs dê Carvalho - Reitor

li

/

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEI\(Vj|l^tí\4ENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
i

LON,DRINA

Graça Maria Simões Luz - Diretora-Presidente

Rua Fernando de Noronha, 1426, CEP 86060-410, Fone/Fax: (43) 3321-326, Londrina - Paraná
2
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£ if. Df. Carlos Alberto Miquetoto
Dept° Biologia Geral

CC8/UEL
Chapa Funcional: 03,13940

Em reunião ordinária, de 12/03/2021, o Conselho Departamental BIO aprovou o presente relatório.
./•'

f^
Profa @ra Glaura S. A. Fernandes
Chefe de departamento - BIO

Em 12/03/2021
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UNivERsidAdE PARECER EM PROCESSO
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SISTEMA DE ARQUIVOS DA UEL
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

NÚMERO PROCESSO

6"4-30fA£)

FOLHA  .
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RU/étíGA

]ü

SETOR

TODOS OS DOCUMENTOS INSERIDOS NESTE PROCESSO DEVEM CONTER:
NÚMERO DO PROCESSO,   FOLHA, RUBRICA E SETOR.
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Prot.'Ur. PauÍo César Melelti-
Diretor do CCB/UEL
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