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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Ata da 315ª Reunião Ordinária do

Departamento de Ciências Contábeis

DELIBERAÇÕES

 

Data e hora – 31 de agosto de 2017, às 14 horas

[...]  Passando ao oitavo item, o Presidente repassou a palavra ao Prof. Vicente Pacheco para proferir seu
relato referente à Renovação de Credenciamento e Abertura da Turma do Curso de Especialização em
Gestão de Negócios 2018 – Processo nº 23075.193081/2017-61, sob a coordenação do Prof. Henrique
Portulhak e Vice-Coordenação do Prof. Flaviano Costa. O relator detalhou que se trata de curso estável,
com carga total de 360 horas, divididas em 15 disciplinas, a serem ministradas por 14 professores da
UFPR, dos quais 08 doutores e 06 mestres, e uma professora mestre e doutoranda externa à UFPR, aos
sábados nos horários habituais, com previsão de funcionamento entre fevereiro e dezembro/18, sendo as
inscrições, seleção e matrículas a serem realizadas entre novembro/17 e fevereiro/18, com oferta de 40
vagas para alunos pagantes, além de 4 (10%) para bolsistas. O Plano de Trabalho e seus anexos integram
o presente processo. O orçamento prevê receita de R$ 288.000,00, resultante de 18 parcelas mensais de
R$ 400,00 pagas por 40 alunos, e despesas de R$ 152.480,00 [53%] com pessoas �sicas (coordenação,
aulas e orientações), R$ 50.180,00 [17%] com serviços de terceiros - pessoa jurídica, R$ 8.740,00 [4%]
com material de consumo, R$ 6.500,00 [3%] com livros e equipamentos de processamento de dados,
além de R$ 43.200,00 [15%] com taxas da UFPR, Setor e Departamento, e R$ 14.400,00 [5%] com
ressarcimento dos custos operacionais da FUNDAÇÃO DE APOIO. Em votação, o parecer favorável à
Renovação do Credenciamento e à Abertura da Turma 2018, além do Termo de Contrato a ser firmado
entre a UFPR e Fundação de Apoio, foram aprovados por unanimidade.

 

 

 

Curi�ba, 31 de agosto de 2017.

Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL ZDEBSKY DA SILVA PINTO,
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 31/08/2017, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ ROGERIO FARIAS, CHEF DEPTO
CONTABILIDADE, em 31/08/2017, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 0382722 e o
código CRC 85854740.
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Referência: Processo nº 23075.193081/2017-61                                                                                                  
                   


