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No último artigo em que falei sobre a Universidade Federal do Paraná,  citei 

rapidamente a existência do Conselho de Curadores – o CONCUR. E foi grande minha 

surpresa ao receber vários pedidos para que eu explicasse melhor sua atuação, pois muitas 

pessoas não conheciam sua função, e algumas nem ao menos sabiam de sua existência. 

Achei então oportuno falar um pouco sobre ele aqui, e aproveito para contar sobre suas 

ações desde que essa nova gestão assumiu, no início do ano. 

O CONCUR, como já disse na ocasião, é um Órgão de Deliberação Superior 

destinado a exercer a fiscalização econômico-financeira da Universidade. Por suas 

características, deve ter idoneidade e independência total, e por isso seus membros não 

podem exercer cargos de confiança. Pela mesma razão também é o único dentre os 

Conselhos Superiores que não é presidido pelo Reitor.  É composto por 5 professores 

Titulares  (ou seja,  já no último estágio da carreira acadêmica), de um representante do 

Ministério da Educação e Cultura, um representante da Comunidade e um representante dos 

estudantes, havendo um suplente para cada conselheiro.  

A gestão atual está assim constituída: Presidente: Prof. Dr. Celso Carnieri, da 

Matemática, Vice-Presidente: Prof. Dra. Bernadete Zagonel, de Artes. Os demais conselheiros são: 

Prof. Dr. Carlos Aurélio Nadal, de Geomática, Prof. Dra. Graciela B. de Muniz, da PRPPG, Prof. 

Dr. Julio Cesar U. Coelho de Cirurgia. Como representante da comunidade está o Sr. Francisco 

Cunha Pereira Filho, do MEC o Sr. Artur Francisco Petroski, e o representante discente é André 

Luiz Brondani. Como suplentes estão os Professores Edison José da Costa, Eduardo Ratton, Marcos 

Antônio Marino, Zundir José Buzzi, Mauri José Piazza, o representante da comunidade Gabriel 

Veiga Ribeiro, e o aluno Fabiano Assad Guimarães.  
Nesta Gestão 2000-2002, o Conselho de Curadores vem desenvolvendo um trabalho 

não somente de “aprovação das contas e balancetes” apresentados a cada mês, mas tem se 

preocupado com o orçamento geral da instituição. Desde que assumiu, em fevereiro de 2000, o 

CONCUR tem procurado dinamizar sua atuação. Diferentemente do que vinha acontecendo 



anteriormente, a atual gestão tem se reunido regularmente uma vez por mês, e refletido sobre 

diversas questões relativas à Universidade. Os atuais conselheiros entendem que o uso e 

destino das verbas devem, não somente ter clareza, o que é essencial e óbvio, mas poder ser 

do conhecimento de todos. Por isso, aos poucos, vários dados vêm sendo levantados e 

questionados.  

Um primeiro estudo na prestação de contas já foi iniciado, com o exame de 

dezenas de processos de compra dos mais diversificados produtos em diferentes instâncias, 

e alguns problemas já foram detectados. Igualmente por solicitação do CONCUR, foi feita 

uma explanação detalhada à comunidade acadêmica, sobre a estrutura e funcionamento do 

LACTEC, laboratório de ensaio de materiais, que existe graças a um convênio firmado 

entre a UFPR e a Copel, com sede no Centro Politécnico da UFPR.  

Outros Laboratórios serão alvo de preocupação, uma vez que cada um tem 

características próprias, com maior ou maior independência financeira. O Conselho tem 

como uma de suas metas compreender melhor o funcionamento das inúmeras Unidades da 

Instituição, e está preparando visitas aos Setores para conhecer suas instalações e estrutura, 

os serviços que prestam à comunidade, e também se fazer conhecer pela comunidade 

acadêmica.  Aliás, estas são funções que, não só lhe são de direito, mas fazem parte de suas 

obrigações.  

Com a continuidade dessa dinâmica o CONCUR poderá, além de analisar e 

aprovar as contas da universidade com maior competência, participar de  sua gestão 

apontando eventuais problemas e sugerindo alternativas.  
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