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PALOTINA

Próspero município que possui uma ótima qualidade de vida e se destaca na região oeste do Estado do 
Paraná, Palotina situa-se a 600 km de Curitiba, próximo às cidades de Cascavel (100 km), Umuarama (96 km), 
Guaíra (60 km) e Foz do Iguaçu (210 km). Também se encontra próximo à divisa com o Estado do Mato Grosso 
do Sul e ao Paraguai (Cidade de Salto del Guairá). O município conta hoje com aproximadamente 30.000 habi-
tantes. A economia da região é baseada na agropecuária, com uma área expressiva de soja, milho e trigo, afora a 
criação e comércio de aves, suínos e bovinos de leite. 

Outro fator importante é sua localização próxima ao Parque Nacional do Iguaçu e ao Parque Nacional 
de Ilha Grande, além de contar com o Parque Estadual São Camilo, localizado no município. 

A respeito de sua formação, foi colonizado principalmente por famílias oriundas do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina que vieram conhecer aquelas terras no final do inverno de 1953, trazidos pelos padres Palotinos, cuja 
congregação originou o nome da cidade.
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O SONHO

“Um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas 
sonho que se sonha junto é realidade” (Raul Seixas)

Em muitas etapas da vida é preciso sonhar, idealizar, projetar para buscar a sua concretização. A ideia da 
implantação de um curso superior no município de Palotina começa a partir da inquietação de quem ousou visuali-
zar uma solução audaciosa para resolver um problema: o acesso à Universidade. 

A história do campus da Universidade Federal do Paraná em Palotina inicia-se oficialmente com a as-
sinatura, em 13 de maio de 1992, da Resolução no 06/92 do Conselho Universitário (COUN), que autorizava 
a Reitoria a desenvolver entendimentos com a Prefeitura Municipal de Palotina, visando a elaboração de um 
convênio que viabilizasse uma extensão da Universidade. Porém, antes disso, um grupo de palotinenses trabalhou 
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arduamente para que etapas fossem vencidas e a implantação ocorresse. Em 1989, a frota de ônibus que levava 
acadêmicos para outros municípios aumentava consideravelmente e com eles não só aumentavam as despesas 
como se viam divisas do município se diluírem em outros municípios como Umuarama, Marechal Cândido 
Rondon, Guaíra e Toledo. Observando-se a necessidade de implantação do Ensino Superior na região, o então 
Prefeito Municipal Prof. Márcio José da Silva, solicitou um estudo de viabilidade para este fim. Formou-se daí um 
pequeno grupo de trabalho: a Secretária Municipal da Educação, Profª. Noeli D. F. Sendtko; o Secretário Muni-
cipal de Administração, Prof. Dorval Conci, e o Presidente da FUMESP1, Luiz Ernesto de Giacometti, os quais 
visualizaram a oportunidade de trazer uma extensão da UFPR para Palotina. A equipe, após traçar as metas e es-
tratégias de ação, tinha a certeza de que o trabalho seria árduo e que teria que ser desenvolvido em absoluto sigilo. 

Nesta época, a FUMESP já tinha implantado o curso de Especialização em Engenharia de Alimen-
tos, numa parceria firmada com a UFPR, no qual um dos alunos era o Médico Luiz Ernesto de Giacometti, que 
possibilitou o acesso da equipe ao reitor em gestão, Prof. Carlos Alberto Faraco. Imbuídos da vontade de ver o 

 

1 FUMESP – Fundação Municipal do Ensino Superior de Palotina, instituída pelo Decreto 1.877, Lei nº 876/87, com o intuito de criar e manter 
o Ensino Superior no município de Palotina.
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Ensino Superior implantado no município, eles marcaram uma reunião com o reitor que, por possuir uma per-
cepção e capacidade inovadora extraordinária, endossou o sonho desses palotinenses. Desse primeiro encontro 
participaram o Prefeito Márcio José da Silva, Dorval Conci e o então acadêmico Luiz Ernesto de Giacometti. A 
partir daí, a UFPR, universidade esta que, até então, tinha sua zona de influência apenas na capital do estado, 
cogitava a possibilidade de criação de uma extensão na região oeste do Paraná, ampliando sua ação através do 
processo de interiorização no estado. O grupo retornou esperançoso e igualmente temeroso, pois outros mu-
nicípios também pretendiam pleitear essa extensão. Foi uma iniciativa pioneira e começa aí um processo que 
levaria finalmente à proposta de criação do Campus de Palotina.

Em 25 de setembro de 1991, pela Portaria no 908, o reitor, Prof. Carlos Alberto Faraco, nomeou uma 
comissão de planejamento para avaliar as condições técnicas com vistas à implantação do Curso de Medicina Vete-
rinária em Palotina. Esta comissão foi formada por um grupo de professores, dos quais citamos: Profa. Imara Teresa 
Milhoreto (Relatora da comissão – Setor de Ciências Biológicas); Prof. Ítalo Minardi (Setor de Ciências Agrárias) 
e Profa. Maria Luiza Marques Dias Gomes Carneiro (Prefeita da Cidade Universitária da Pró-Reitoria de Adminis-
tração). A partir de novembro de 1993, esta comissão foi composta, além dos três professores já mencionados, dos 
seguintes professores: Prof. Gilberto Valente Machado (Setor de Ciências Biológicas); Prof. Amadeu Bona Filho 
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(Setor de Ciências Agrárias); Profa. Maria José Dutra (Setor de Ciências Agrárias); Eng. Antonio Sérgio Barbosa da 
Silva (Prefeitura da Cidade Universitária da Pró-Reitoria de Administração) e Prof. Carlos Eugênio Kantek Garcia 
Navarro (Setor de Ciências Agrárias). 

Em meados de 1992, o prefeito Márcio José da Silva e o secretário Dorval Conci foram chamados 
para comparecerem no Gabinete da Reitoria em Curitiba; de lá foram conduzidos à casa do reitor, que estava 
acamado, e este informou aos dois ansiosos palotinenses que Palotina havia sido analisada a respeito de um 
possível campus e, após debates com os professores e o Conselho Universitário, havia sido aprovada a extensão. 
Confirmou-se também o início das aulas para 1993, com o vestibular tendo sido realizado em Curitiba. O Prof. 
Dorval Conci descreve que “a emoção parecia que nos colava ao chão e toldava nossas palavras; muito a dizer 
e as palavras não saíam. Havíamos vencido esta etapa e sabíamos que haveria muitas outras pela frente.” Era 
mais um marco na história de Palotina, pois passados 40 anos da chegada dos primeiros colonizadores, tem-se 
o início da Universidade no jovem município. Marco também para a UFPR da capital, pois representava um 
avanço em sua interiorização. 

Em 24 de junho de 1992, é assinada a Resolução no 09/92 do COUN, que aprovava o Termo de Coope-
ração entre a Universidade Federal do Paraná e o Município de Palotina para instalação de um campus desta univer-
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sidade. O termo de cooperação foi assinado efetivamente em 21 de agosto de 1992, em praça pública, pelo prefeito 
municipal Márcio José da Silva e pelo reitor Carlos Alberto Faraco e contou com a presença de grande número de 
professores da UFPR, de professores estaduais e municipais, e da população que lotava a Praça das Nações (hoje 
Praça Amadeo Piovesan). Com a assinatura do convênio implantava-se definitivamente um trabalho de extensão 
do ensino superior com o aval das atentas entidades representativas do município. Nas palavras do então Prefeito 
Márcio José da Silva, pode-se sentir a emoção do momento ao agradecer o trabalho dos envolvidos para que Palo-
tina pudesse auferir tão grande benefício. Segundo ele, “com esse ato estava sendo plantada uma semente em solo 
fértil”. A solenidade contou com a coordenação do Secretário da Administração, Prof. Dorval Conci, que relatou: 
“este foi um grande ato comemorativo, pois o município de Palotina se transformava em um centro de cultura não 
apenas para o município, pois sabíamos que aqui acorreriam acadêmicos de todo o território nacional, inclusive 
extrapolando fronteiras”, como hoje já está comprovado. Em agradecimento à sensibilidade do reitor, Prof. Carlos 
Alberto Faraco, este foi agraciado com o título de Cidadão Honorário de Palotina, entregue pelo vereador Aloísio 
Valerius, que destacou o mérito pelo esforço do reitor em prol da instalação daquela extensão.

O curso de graduação escolhido foi Medicina Veterinária por dois motivos principais: haver, na época, 
apenas dois cursos nessa área no Paraná e possibilitar a melhoria do atendimento do curso de Curitiba, que enfrenta-
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va dificuldades quanto à infraestrutura. No ato, fez-se notar a importância do sigilo de tramitação dos trabalhos, pois 
havia a intenção dos municípios vizinhos com maior poder político e financeiro de também pleitear essa extensão. 

Finalmente têm início, em 1993, as aulas do Curso de Medicina Veterinária, com um currículo similar ao 
do curso de Curitiba, teórico e prático, pois o curso funcionou como uma extensão onde foram alocadas 40 vagas das 
88 que já existiam na sede, mas voltado para atender características da região.

A aula inaugural aconteceu no dia 13 de março, no anfiteatro do Colégio Agrícola, construído em tempo 
recorde, demonstrando a determinação no empreendimento e marcando a inauguração da extensão da UFPR em 
uma solenidade das mais prestigiadas. O evento contou com a presença de inúmeras autoridades, entre elas, o Reitor 
Carlos Alberto Faraco, o Prefeito Luiz Ernesto de Giacometti, o Deputado Federal Werner Wanderer, o Deputado 
Estadual Duílio Genari, o Secretário da Educação do Estado Elias Abrahão, o secretariado municipal, vereadores, 
professores da UFPR, professores estaduais e municipais e representantes de todos os segmentos da sociedade. Deste 
ato lembra o ex-prefeito Giacometti que “foi um importante e grande marco na história de Palotina”. Nas palavras 
expressas pelo reitor havia uma evidente força de expressão ao dizer: “esta construção é o fruto da audácia e da ousadia 
da comunidade e das lideranças de Palotina”. 



Na mesma ocasião 
houve o descerramento da pla-
ca inaugural e a posse do pri-
meiro diretor do campus, Prof. 
Gilberto Valente Machado, no-
meado pelo reitor.

Figura 1. Descerramento da placa de 
inauguração do Campus Palotina em 

15/03/1993. Reitor da UFPR Carlos Alber-
to Faraco e Prefeito Municipal Luiz Ernesto 

de Giacometti
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Figura 2. Placa comemorativa da 
Inauguração do Campus Palotina 
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Em 11 de maio de 1994, a comissão de planejamento com vistas à implantação do Curso de Medicina Vete-
rinária apresentou seu relatório final, exposto pela Profa. Imara Milhoreto, que dizia: “A Universidade Federal do Para-
ná, pelo que se observa neste relatório, pode estar segura desse empreendimento inédito de estar abrindo uma extensão 
em localidade bastante distante de sua sede, dando início ao embrião de uma vida universitária do sistema federal”.

O primeiro passo para a real efetivação do Campus Palotina, uma vez que até então o que havia lá era um 
curso de extensão de Curitiba, foi dado em 04 de julho de 1997, quando, pela Resolução nº 06/97 do Conselho 
Universitário, alterou-se o Regimento Geral da Universidade, incluindo em sua redação o “Campus de Palotina”.

Figura 3. Comissão da UFPR para a implantação do Campus Palotina Figura 4. Aula inaugural do Curso de Medicina Veterinária e Cerimônia de posse do 1º 
Diretor do Campus Palotina, Prof. Gilberto Valente.
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 Figura 5. Dependências do Colégio Agrícola Oeste do Paraná onde funcionou inicialmente o Campus Palotina
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A UNIÃO DA COMUNIDADE

Na intenção de projetar Palotina como cidade universitária e buscando novas alternativas para trans-
formações econômicas e sociais de toda a região, lideranças palotinenses, nessa época, reuniam-se para traçar 
metas com a finalidade de trazer desenvolvimento ao município e angariar fundos para a manutenção da UFPR. 
No processo de instalação do Campus de Palotina havia um acordo de investimentos assumidos pelo município 
e inúmeras vezes o executivo teve que redimensionar as finanças públicas, pois o custo era alto e, para piorar a 
situação, nessa época, havia desmembrado o Distrito de Maripá, que passava à categoria de município, perdendo 
Palotina uma importante fonte de renda. Com as finanças reduzidas, o então Prefeito Luiz Ernesto de Giacometti, 
que recém havia sido empossado, mas que conhecia muito bem toda a tramitação, começa a empreender esforços 
para buscar recursos junto aos órgãos estaduais e federais para implantar e manter efetivamente o campus, pois da 
atual universidade, até aquele momento, pura e simplesmente nada existia. Houve a necessidade de trabalhar a 
contrapartida do município que era a de custear todo o projeto bem como sua manutenção. 



Eleci Schröder Donin 

20

Em Brasília, em contato com o Ministro da Educação Murilo Hingel, obteve-se a confirmação da libera-
ção de 14 milhões para serem investidos em obras no campus. No entanto, essa liberação não aconteceu, obrigando 
o município a buscar outras medidas. 

O custo da manutenção das aulas e transporte dos acadêmicos até o Colégio Agrícola Oeste do Paraná, 
onde ocorriam as primeiras atividades da UFPR, bem como os investimentos nas construções e melhorias neces-
sárias para receber mais uma turma também seriam muito altos e os recursos andavam parcos. Iniciou-se então 
uma série de reuniões com vistas a locar as dependências do Seminário São Vicente Pallotti, que se encontrava 
parcialmente desocupado. Fechou-se o contrato de locação, com um custo para a municipalidade de 250 sacas de 
soja e um investimento de 4 a 5 milhões, para a adequação do espaço físico. Para a prefeitura a medida foi positiva, 
pois economizou uma quantia que seria investida junto à área do Colégio na construção de blocos e, levando-se 
em conta a não liberação dos recursos por parte da União, sozinha, a prefeitura teria sérias dificuldades em cumprir 
imediatamente com o compromisso assumido perante a reitoria da UFPR. 
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Figura 6. Seminário São 
Vicente Pallotti locado 
para a realização das ati-
vidades acadêmicas do 
Campus Palotina
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Em 27 de abril de 1994 foi adquirida a primeira área, de 5,5 alqueires, por 11.070 sacas de soja. A 
comunidade se fez presente através de empresas e famílias, assumindo a dívida com a contribuição de cotas anuais 
de 50, 100 ou 200 sacas de soja durante 4 anos. Os contribuintes foram: Adali Primo Scalcon, Ademar Pavlowski, 
Adroaldo Colombo, Aires Roberto de Oliveira, Albino Giombelli, Ângelo Vendruscolo, Antonio D. C. Pelanda, 
Anuar Seleme, Aquilino Paludo, Cláudio da Silva Pereira, Coopervale-Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri 
Ltda., Danilo Antonio Donin, Décio Luiz Berticelli, Dianor Jacó Riedi, Domingos A. G. Pelanda, Eliseu Spag-
noll, Emerico Pivetta, Enoir C. Pelizzaro, Ercio Elemar Engler, Gerson Luiz Feuser, I Riedi & Cia. Ltda., Joaquim 
Pivetta Filho, José Marcos Araldi, José Pedro Filho, José Riedi, Leonir Hachmann, Moacir José Alba, Nelson 
Mattia, Nestor Antonio Araldi, Orlando Vendruscolo, Reinoldo H. Güllich, Roberto Antonio Riedi, Sérgio Car-
los Araldi, Transcentenaro - Transportes Rodoviários Ltda., Transportes Locatelli Ltda., Valdecir Antonio Letrari, 
Valdir Brondani, Vittelio Rubert e Waldemar Dotto. 

Com um novo ânimo pela compra do terreno, em 04 de setembro de 1994, o então governador Mario 
Pereira e o Secretário de Planejamento Carlos Artur Krüger Passos recebem em Curitiba o Prefeito Luiz Ernesto 
de Giacometti e representantes da Comissão Pró-Universidade: Selmar Basso, Valdir Brondani e Nelson Mattia, e 
se comprometem a liberar uma verba de forma agilizada para a construção do Hospital Veterinário. 
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O lançamento da pedra fundamental ocorreu no dia 25 de setembro de 1994. Para a estruturação do 
hospital e dos laboratórios foi realizada uma campanha através da qual houve uma doação parcelada em seis me-
ses, quando foram adquiridos equipamentos para as novas instalações contando outra vez com a participação das 
empresas, entidades de classe, famílias e colaboradores individuais. Figura 7. Implantação das 

Fundações do Prédio do 
Hospital Veterinário do 
Campus Palotina
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Figura 8. Diferentes fases 
da construção do Hospital 
Veterinário
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Figura 9. Hospital Veteri-
nário e canil do Biotério



Eleci Schröder Donin 

26

A inauguração do Hospital Veterinário ocorreu no dia 15 de março de 1996, em grande estilo, com a 
presença de deputados e autoridades municipais, estaduais e federais, com destaque para o governador em exercício 
Jaime Lerner, o reitor, Prof. José Henrique de Faria, membros do COUN e o secretário de estado da agricultura 
Hermas Brandão, bem como a maciça presença da comunidade palotinense e regional. O projeto foi executado 

Figura 10. Fachada do 
Hospital Veterinário do 
Campus Palotina
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pelo arquiteto Jorge Luiz Leszczynski, funcionário da prefeitura municipal de Palotina. O prédio construído con-
tava com 2.722 m², divididos em três blocos: bloco administrativo, bloco de atendimento a pequenos animais e 
outro de atendimento a grandes animais. 

Concluída a construção e temporariamente suprida a necessidade de área física, a FUMESP não dispu-
nha de recursos orçamentários para financiar a instalação e a manutenção do curso. A contrapartida do município 
era alta, pois a vinda de professores, a compra de alguns materiais para aulas práticas era custeada pela Prefeitura 
Municipal, com repasses à FUMESP que, nesse período, voltou seu interesse inteiramente ao campus. Neste pro-
cesso é preciso destacar a busca incansável da administração pública em conseguir recursos junto ao governo do 
estado, que se mostrou ser um parceiro confiável e preocupado com o repasse de verbas e que devido a esse apoio 
o campus estava se consolidando.

Em 1998, o campus universitário da UFPR em Palotina começou a ter forma propriamente dita. A 
construção do Bloco Didático I ocorreu pelo compromisso assumido pela municipalidade junto com a comuni-
dade, que em reunião com o Magnífico Reitor Carlos Roberto Antunes dos Santos (Gestão 1998 a 2002) se com-
prometeu na ampliação de mais 20 vagas para o Curso de Medicina Veterinária. Então, em 1999, com recursos da 
própria comunidade, a Associação de Amigos do Campus Palotina (AACP) teve novamente participação decisiva 
para conseguir os recursos e viabilizar esta obra. Esse grupo foi liderado pelo Eng. Selmar José Basso. 
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Para a construção do Bloco Didático I, mais uma vez diversas entidades fizeram doações: Associação 
dos Engenheiros Agrônomos; Coopervale-Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda.; Cotriguaçu Ltda.; 
Dallas Hotel; Farmácia Biofarma; Farmácia Bio Natura; Farmácia Itaipu; Farmácia Santo Antônio; Farmácia Dro-
gacity; Farmácia Americanas; Farmácia Palotina; Farmácia Santa Maria; Grupo Rony Pneus; Posto Palotinense; 
Hospital Menino Deus; I. Riedi & CIA. Ltda.; Unimed Vale do Piquiri Ltda.; Amacol - Materiais de Construção; 
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Palotina; Associação dos Odontólogos de Palotina; Associação dos 
Contabilistas; Colégio Gabriela Mistral; Banco do Brasil; Associação de Pais e Mestres do Colégio Santo Agosti-
nho; Associação de Pais e Mestres da Escola Dom Bosco; Rotary Club de Palotina; Supermercado Trento; Levepel; 
Sindicato Rural Patronal de Palotina; Sociedade Rural de Palotina; Loja Maçônica Três de Dezembro; Restaurante 
O Forneto; Carlize Esportes; Olarias de Palotina; Rivel Comércio de Veículos Ltda.; Servidores da UFPR; Alunos 
do Campus – Centro Acadêmico de Medicina Veterinária; Vereadores da Câmara Municipal de Palotina; Mezzo-
mo Construtora de Obras Ltda. 



Figura 11.  Fases da construção do Blo-
co Didático I realizada em parceria com 
a comunidade e placa  alusiva à inaugu-
ração do Bloco Didático I
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O apoio dispensado pelos políticos da região foi fundamental, ficando em destaque a contribuição do 
Deputado Federal Dilceu Sperafico, colaborando constantemente para a consolidação do campus. A construção 
do Bloco Didático I também contou com o apoio do Deputado Estadual Duílio Genari. A contrapartida da 
prefeitura foi a mão de obra para a construção. O projeto arquitetônico do campus foi realizado por engenheiros 
e arquitetos da Prefeitura Municipal. 
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A FUMESP

A Fundação Municipal de Ensino Superior de Palotina (FUMESP) foi criada com o objetivo de fomen-
tar o ensino superior no município. Faziam parte do Conselho Curador da FUMESP 18 instituições represen-
tativas da comunidade. O primeiro presidente foi o Prof. Delso Natal Dotta e o vice-presidente Luiz Ernesto de 
Giacometti e o Prof. Edelar Bulegon como secretário geral. Naquela época, em função das metas de trabalho da 
FUMESP, lideranças palotinenses se articularam para promover o desenvolvimento do município. Num relatório 
feito pelo assessor da entidade, Antonio João Mânfio, na data de 08 de julho de 1988, concluiu-se que para a 
implantação do ensino superior o município viabilizasse o desenvolvimento na área de ciência e tecnologia. Nesse 
relatório foram citadas algumas das principais metas: 
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1. Iniciar, em setembro daquele ano, o Curso de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos, através de parceria e 
convênio com a UFPR; 

2. Articular apoios no sentido de viabilizar um centro de Biotecnologia.

Quanto ao papel da UFPR nesse processo, o curso de especialização em Tecnologia de Alimentos 
foi realizado de 10 de janeiro de 1991 a 31 de janeiro 1993 e foi autorizado pela Resolução no 375/89, da 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFPR, de 11 de agosto de 1989, com aulas presenciais e modulares, tendo 
professores vindos de Curitiba e acontecendo também nas dependências do Campus Curitiba. Participaram 
dessa turma alguns alunos que citamos: Alceu Pedron, Álvaro Burin, Benedito Emilio, Carlos Matiuzzi, Deise 
Saurin, Enoir Pellizzaro, Érica Dotto, Luiz Ernesto de Giacometti, Maria Liane Miotto, Marinês Vendruscolo 
Delai, Ronaldo Vendrame, Rose Bortolozzo e Vilson Barbian. Foi coordenador desse curso o Prof. Edelar Bu-
legon, então presidente da FUMESP.



Figura 12. Participantes do Curso 
de Especialização em Tecnologia 
de Alimentos realizado em Palotina 
pela UFPR de 1991 a 1993.

O trabalho da fundação foi 
muito além dos seus objetivos. Atra-
vés da FUMESP foram contratados 
os primeiros docentes e técnicos do 
Curso de Medicina Veterinária em Pa-
lotina. Essa Fundação desenvolveu um 
papel social de suma importância no 
zelo pela preservação do ensino supe-
rior de qualidade no município e ações 
que garantiram um novo olhar para o 
ensino superior de Palotina.





35

A COMISSÃO PRÓ-UNIVERSIDADE

Em 16 de julho de 1993 é criada a Comissão Pró-Universidade com o objetivo de concretizar o ensino 
superior da UFPR em Palotina. Surgiu por ocasião de uma reunião convocada pelo prefeito com todas as lide-
ranças representativas do município e a comunidade em geral, lotando as instalações do Teatro Municipal, onde 
foram apresentados os passos até então da Universidade. Nessa reunião o Prof. Gilberto Valente Machado falou 
da necessidade de equipar os laboratórios com microscópios e lupas. 

Diante da urgência desse material, em um bate-papo informal, surge a ideia da Comissão, que se inicia 
com 44 membros. Nesse decorrer incentivou-se a criação de uma Comissão Pró-Universidade, com o objetivo de 
concretizar o ensino superior da UFPR em Palotina, a qual foi composta pelos seguintes munícipes e instituições: 
João Carlos Clemente e Amilton Cimadon (Lyons Club de Palotina); Ely Antonio Bez e Antonio João Viana Silva 
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(Rotary Club de Palotina); Solange Terezinha Bez (Associação das Senhoras Rotarianas); Alceu Pedron (Associa-
ção dos Engenheiros Agrônomos); Silmar Roque Soligo (Acipa – Associação Comercial e Industrial de Palotina); 
Ernani José Benincá (Associação dos Técnicos Agrícolas); Alfredo Perci Koche (Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos de Palotina); Edelar Bulegon (Fundação Municipal de Ensino Superior de Palotina); Bernardo Alonso 
(Associação Médica de Palotina); Maristela Rubert Spessato (Secretaria Municipal de Educação e Desportos); 
Angelo Saurin (Associação dos Odontólogos de Palotina); Olácio Giacomini e Euclides Guerini (Associação dos 
Moradores da La Salle); André Luis Antunes (Clube de Imprensa de Palotina); Cláudio Pereira (Associação dos 
Moradores da Linha Cinco Mil); Nestor Brandt (Associação da Comunidade de São Camilo); Neivaldo Burin e 
Alfredo Lang (Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri); Nelson Mattia (Câmara Municipal de Vereadores de 
Palotina); Arnaldo Pradella (Sindicato Rural Patronal de Palotina); Irineu Lupatini (Associação da Comunidade 
da Linha São Roque); Marlene A. Neis (Núcleo Regional de Educação); Valdecir Pessetti (Associação dos Ban-
cários de Palotina); Carlos Piovesan (Associação dos Piscicultores de Palotina); Manfredo Frank (Associação das 
Farmácias de Palotina); Nilo Burin (Associação da Comunidade de Vila Paraíso); Ademar Ródio (Associação dos 
Advogados de Palotina); Dorival Moreira (Município de Maripá); Nestor Araldi e Pe. Romeu Ulrich (Comuni-
dade Católica); Selmar Basso (Palotina Administradora de Investimentos S.A.); Jorge Daniel (Sociedade Rural de 
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Palotina); Lourdes Paludo (Palauto Veículos Ltda.); Rose Bortolozzo (Associação dos Bioquímicos de Palotina); 
Dorval Conci (Colégio Agrícola Oeste do Paraná); Emerico Pivetta (Prefeitura Municipal de Palotina); Ilário Ben-
der (Associação dos Moradores); Carlos Weirich (Loja Maçônica 3 de dezembro); Francisco Antonio Martignago 
(Associação dos Moradores do Jardim Social); Rosangela Giacomini (Associação dos Professores Municipais) e 
Régis Mazardo (Giombelli Máquinas Agrícolas Ltda.).

Sob a coordenação do Eng. Selmar Basso, a comissão foi subdividida em subcomissões responsáveis 
pela divulgação da importância da presença do campus em Palotina, e essas atuaram em três frentes: comunidades 
do interior, escolas e empresas. 

A Comissão de Divulgação foi coordenada por Maristela Rubert Spessatto e Marlene Neiss. Foi lançado 
também um concurso para criação de um slogan para divulgar o curso. A frase vencedora foi “UFPR Campus Pa-
lotina – Criando saber e cidadania”, de David Edwald. O slogan foi grafado em painéis os quais foram colocados 
nas principais vias de acesso da cidade. 

Mas a falta de equipamentos para os laboratórios continuava. Então foi formada uma subcomissão de 
finanças e dela participaram Emerico Pivetta, Cláudio Pereira e Osmar Ferreira, que percorreram o comércio de 
Palotina e conseguiram as doações para compra de microscópios e lupas necessários.
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A comunidade respondeu positivamente e contribuíram com doações os seguintes munícipes e em-
presas palotinenses: Abud Dequech, Agostinho Zago, Amacol Materiais de Construções, Aquilino Paludo, Ari 
Spessato, Associação de Pais e Mestres do Colégio Santo Agostinho, Associação de Pais e Mestres da Escola Esta-
dual Barão do Rio Branco, Associação de Pais e Mestres da Escola Vereador Luis Moacir Percicoti, Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de Palotina, Associação dos Odontólogos de Palotina, Cerealista Palotinense, Cespal, 
Cláudio Luis Falconi, Cláudio Pereira, Cooperativa de Eletrificação Rural de Palotina Ltda., Danilo Antonio 
Donin, Dionísio Beck, Dr. Robson A. Grubba Moreira, Dr. Sérgio Morowzowski, Ely Antonio Bez, Eloi Wein-
fortner, Empório Palotina, Farmácia Drogacity, Farmácia Itaipu, Farmácia Santana, Farmácia Santo Antônio, 
Farmácia São Paulo, Farmácia Unifarma, Gráfica Imprevale, Instaladora Jodê, I. Riedi & CIA. Ltda., Joaquim 
Pivetta Filho, José Pacheco dos Reis, Ladair Giombelli, Lírio Ciro Fries, Loja Maçônica Três de Dezembro, Luiz 
Boldori, Marmoraria Gielow, Miriam E. S. de Giacometti, Moisés P. Vargas; Nadir Chiesa, Nelson Zanin Junior, 
Neri José Giacomini, Omar Seleme, Omar Seleme Construções, Osvaldo Carnelosso, Posto Palotinense, Rinaldo 
P. Gonzaga Baroni, Rivel – Comércio de Veículos, Roque Sartori, Roque Schneider, Selmar José Basso, Silmar 
Roque Soligo, Supermercado Trento Ltda., Tema Assessoria de Informática Ltda., Unibanco; Unimed Vale do 
Piquiri Ltda., Valdir Brondani, Walquíria Zago e WM – Medicamentos Ltda. Foram comprados microscópios, 
equipamentos, lupas, materiais de laboratório e itens para a biblioteca.
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ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CAMPUS DE PALOTINA

Em meados de 1998, visita Palotina o Reitor Carlos Alberto Antunes dos Santos. O reitor sugere a criação 
da Associação de Amigos do Campus Palotina da UFPR (AACP), com o objetivo de contribuir com o desenvol-
vimento do Campus e garantir que dificuldades pudessem ser sanadas localmente. A Comissão Pró-Universidade 
era uma entidade informal, já a AACP seria uma entidade registrada, tendo seu estatuto. Assim, sua criação data 
de 22 de outubro de 1998. 

Convocada a comunidade para uma reunião em 22 de outubro de 1998, com a presença de autori-
dades, a associação é formada com os seguintes sócios fundadores: Álvaro Mário Burin, Amauri Weber, Angelo 
Saurin, Audecila Dalla Costa, Deputado Estadual Ademir Bier, Deputado Federal Dilceu Sperafico, Deputado 
Federal Moacir Micheletto, Deputado Federal Rubens Bueno, Ely Antonio Bez, Emerico Pivetta, Gelson Ba-
razetti, Generino Rech, Ivo Riedi, Jonas Mário Vendruscolo, Jorge Leszczynski, José Pedro Bento Filho, Ladi 
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Araldi, Maria Alice Cardoso, Marizete De Marco Pires, Marizete T. Schneider, Marlene Augusta Neiss, Maristela 
Rubert Spessatto, Mércio Francisco Paludo, Neivaldo Francisco Burin, Neli de Lourdes Baumgartz (secretária), 
Nestor Araldi, Nilo Barbieri, Norma M. Capeletti, Odone Sady Filippini, Osmar Ferreira, Prof. Carlos Roberto 
Antunes dos Santos (Reitor da UFPR), Prof. Romolo Sandrini Neto (Vice-Reitor da UFPR), Prof. José Sidney 
Flemming (Diretor do Setor de Ciências Agrárias-UFPR), Profª. Maria José Justino, Prof. Waldir Hamman, Ru-
dimar Mafacioli, Selmar José Basso (Presidente), Severino Gênero, Silmar Soligo, Profª. Simone Benghi Pinto, 
Valmor Antonio Burin (Prefeito municipal) e Vanildo Cardoso dos Santos. 

A primeira promoção da nova entidade foi um jantar com o objetivo de arrecadar recursos para a compra 
de equipamentos. A campanha seguinte foi para aquisição do material para construção de um bloco com cinco salas 
de aula, com o apoio da comunidade e contrapartida da prefeitura, que forneceu a mão de obra. Com os investi-
mentos feitos a comunidade começa a ansiar por mais cursos e, em visita ao município, o Reitor Carlos Alberto 
Antunes dos Santos anuncia que naquela conjuntura não haveria condições para abertura de novos cursos, mas 
que poderia ampliar o número de vagas do curso já existente. Era uma proposta que interessava, mas esbarrava em 
outro problema: salas de aula. 
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O Eng. Selmar Basso, presidente da AACP, relatou que o número de salas necessárias seria cinco, ao 
que imediatamente se dirigiu ao reitor e, no ímpeto, lhe disse: “Reitor, se o Sr. assumir o compromisso de au-
mentar o número de vagas, eu assumo como presidente da Associação de Amigos a construção do bloco com as 
salas necessárias”. Acordado o compromisso, Selmar Basso procurou a Engª. Neyla Seleme e em seguida o Prefeito 
Valmor Burin, levando a proposta assumida. Com isso ocorreu a construção do novo bloco com a mão de obra da 
prefeitura e contrapartida da comunidade palotinense a qual contribuiu com o pagamento de 40 cotas no valor 
de R$ 2.000,00, entre maio de 1999 e setembro de 2000, totalizando R$ 80.000,00.

Em plena campanha de arrecadação dos recursos, ao ser questionado sobre o porquê de tanto empenho, 
Selmar não hesita em responder: “Vocês nunca vão me ver candidato a nada, faço isso por três motivos: primeiro, 
fiz dois cursos de graça na Federal do Rio Grande do Sul e com isso estou retribuindo o que recebi; segundo, 
imagino que no futuro meus filhos possam ter a oportunidade de aqui estudar e, em terceiro, sou um cidadão que 
está dando sua parcela de contribuição”. Selmar trazia consigo o verdadeiro espírito da comunidade que constan-
temente era chamada a colaborar. 
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Atualmente, ele ainda participa do Conselho Setorial de Palotina como representante da comunidade 
e argumenta que “valeu a pena todo o esforço, pois foi um desafio à comunidade no sentido de ‘vamos fazer’, 
mesmo sem nenhuma estrutura e dos muitos tropeços poder fazer tudo o que foi feito.” E completa: “Sinto-me 
bem ao trabalhar em prol da sociedade para melhorar o lugar em que vivo, dediquei muitas horas de minha vida 
para este projeto. Meu dever continua sendo cumprido porque ainda me envolvo, com muita satisfação, nas 
causas do Campus de Palotina.”
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OS PRIMEIROS PASSOS DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA

A interiorização da UFPR foi fundamental para garantir o acesso ao ensino superior gratuito. Sem isso, 
muitos alunos da região e de outros estados próximos não teriam condições de cursar a universidade.

As atividades acadêmicas do curso de Medicina Veterinária em Palotina iniciaram-se em 1993, nas 
dependências do Colégio Agrícola Oeste do Paraná, permanecendo lá por um ano, com carga horária integral e 
com os professores do curso de Medicina Veterinária que vinham de Curitiba.

A primeira disciplina ministrada foi Genética Animal, em regime condensado, pelo Prof. Remy Less-
nau. Foi feito um esforço para adaptar os laboratórios e ainda havia poucos equipamentos comprados. 
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Em 1994, para atender melhor a necessidade de espaço, as aulas foram transferidas para as dependên-
cias do Seminário São Vicente Palotti, entidade particular, locada pela prefeitura. 

O primeiro vestibular foi realizado na sede, em Curitiba, e contou com 200 candidatos inscritos para 
40 vagas, tendo uma concorrência de cinco candidatos por vaga e teve a participação de um grande número de 
alunos do município de Palotina que se deslocaram para o vestibular. O sucesso estava garantido, pois no ano 
seguinte se inscreveram 821 candidatos atingindo uma concorrência de 20,53 candidatos por vaga.

No ano de 2000, mais precisamente nos dias 17 a 19 de dezembro, aconteceu o primeiro vestibular 
em Palotina, concomitante com outros em seis cidades do Paraná (Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Londrina, 
Maringá e Pato Branco) e um em Santa Catarina (Joinville), sendo que anteriormente o vestibular era realizado na 
capital, Curitiba. Naquele vestibular foram 473 candidatos para 60 vagas do Curso de Medicina Veterinária com 
uma concorrência de 7,88 candidatos/vaga.
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Figura 13. Primeiro vesti-
bular realizado no Campus 
Palotina

A primeira turma do Curso de Medicina Veterinária (1993), além de palotinenses, também 
contou com acadêmicos vindos de diversas regiões do Paraná e do Brasil. Foram eles: Adriano Guardini, 
Alexandro Daciuk, Ana Claudia Tareszkiewicz, André Barbosa da Silva, Andrea Kowaltschuk, Andreia 
Przybiovic, Arlei Coldebella, Carlos Alessandro Guidelli, Claudia Krefta de Souza, Clayton Luciano 
Fajardo, Cyntia Karla Sorgatto, Debora de Souza Motta, Douglas Varotto, Edson Yabushita, Franco 
Vigne, Glauco Felício Xavier, Henrique Magri de S. Moreira, Jakson Demétrio Lamin, Janaina Almei-
da Palhares, João Arlindo Gouveia Gonçalves, Josiane Alves Correa, Juliane Bressan, Juliano Franco de 
Souza, Liege Georgia Andrioli, Luciano Miotto, Marcelo Melo Barddal, Maristela Vendruscolo, Merci 
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Terezinha Jacovas, Nelson Waldow, Pedro Albino Pandolfo, Rodrigo Barbieri Bogo, Ronaldo Isaias Martignago, 
Sidnei Gris, Solange Samy Pinto, Tatiana Carlesso, Thimoteo Zyger Jr., Vanessa Carla Bomm, Wagner Marques 
de Lima, Waldemar Rickli Jr. e Zilda Maria Motta. 

Figura 14. Atividades aca-
dêmicas desenvolvidas pelos 
alunos e professores do Cur-
so de Medicina Veterinária 
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Figura 15. Atividades 
acadêmicas desenvolvidas 
pelos alunos do Curso de 
Medicina Veterinária na 
Comunidade Palotinense.
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Figura 16. Participação 
dos acadêmicos de Medi-
cina Veterinária nas  ati-
vidades da Comunidade 
Palotinense.
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Devido aos muitos problemas enfrentados, havia certa preocupação do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária quanto à qualidade do ensino que aqui seria ministrado. Os resultados obtidos na avaliação do MEC, 
com o conceito “A”, bem como o excelente desempenho no Exame de Qualificação do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária, sanaram esta dúvida e fortaleceram o Campus de Palotina ampliando novas perspectivas no 
mercado de trabalho aos egressos do curso. Esse resultado tornava-se um marco importante, pois abria caminho 
para o processo de consolidação do campus. 

A importância dessa conquista se fez notar por todos que lutavam pelo campus e rendeu a eles uma 
homenagem, um outdoor que demonstrava o agradecimento e orgulho dos professores e da comunidade.

A formatura da primeira turma foi um evento de destaque e impacto no município. Nessa ocasião co-
laram grau 19 formandos: Ana Claudia Tareszkiewicz, Arlei Coldebella, Claudia Krefta de Souza, Franco Vigne, 
Glauco Felício Xavier, Juliano Franco de Souza, Liege Georgia Andrioli, Luciano Miotto, Maristela Vendruscolo, 
Nelson Waldow, Sidnei Gris, Solange Sami Pinto, Tatiana Carlesso, Wagner Marques de Lima, Waldemar Rickli Jr., 
Henrique M. de Souza Moreira, Juliane Bressan, Ronaldo Isaias Martignago e Zilda Maria Motta. A comunidade foi 
homenageada como sendo a vigésima graduada por todo seu envolvimento no processo de consolidação da unidade 
avançada, o que ficou visível, tanto nas palavras do Magnífico Reitor José Henrique de Faria quanto para os Médicos 



Eleci Schröder Donin 

50

Figura 17. Formandos da 
1ª turma de Médicos Vete-
rinários da UFPR - Campus 
Palotina
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Veterinários recém-formados. A médica veterinária Juliana Bressan, ao proferir o juramento da turma, enfatizou 
emocionada: “Nosso nome a partir de hoje é Palotina, terra bendita”.

A turma teve como nome o Professor Gilberto Valente Machado, como paraninfo o então governa-
dor do Estado do Paraná Jaime Lerner e como patrono o Sr. Cláudio Pereira. O paraninfo da turma foi repre-
sentado por sua assessora Mara Paludo, que não escondeu a emoção pela honra de representar o governador, 
principalmente por ser uma palotinense.

Luciano Miotto, acadêmico dessa primeira turma, relata que a falta de estrutura para o curso foi su-
perada pela vontade coletiva de estudar e seguir em frente. Lembrar-se do período acadêmico o transporta a um 
passado cheio de lembranças: 

A UFPR – Campus Palotina se resumia a 40 alunos, ao diretor e professor Gilberto Valente Machado, a uma sala de aula, 
dois laboratórios e a um funcionário. Não tínhamos noção do que era a vida acadêmica. Criamos a nossa. Do nosso jeito. 
Não tínhamos veteranos, colegas do 4º ou 5º ano, nem estrutura física pronta para ter uma ideia de como era um curso 
de veterinária. Não tivemos nem trote. 
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Outro acadêmico, Franco Vigne, destaca que 

[...] foi muito importante fazer parte da 1ª Turma de Medicina Veterinária do Campus de Palotina; professores, funcio-
nários e alunos sempre empenhados em fazer o melhor. Sinto-me muito feliz com os 20 anos do Campus em Palotina. 
Através da formação na instituição, tive oportunidades de empregos que me proporcionaram muitos contatos, amizades, 
crescimento profissional e pessoal.

Para Tatiana Carlesso, a lembrança que a marcou foi o pioneirismo da turma, como lembra: “Era uma 
experiência única porque não podíamos ser considerados universitários... a experiência de viver uma universidade 
de verdade nunca aconteceu porque isso envolve uma gama de fatores a que não fomos expostos pelo ineditismo 
de ser a primeira turma.” As novidades começavam a surgir e o grupo de jovens acadêmicos vivenciava cada uma. 
“Quando fizemos a primeira aula prática no hospital veterinário foi realmente mágico. Lembro do cheiro dos 
produtos, do aperto da luva nas mãos e do olhar dos meus amigos por sobre as máscaras cirúrgicas, todos tinham 
um brilho diferente”, recorda Tatiana.

O curso de Medicina Veterinária do Campus Palotina, em outubro de 2000, tornou-se independente 
do Setor de Ciências Agrárias, sendo alocado junto ao Gabinete do Reitor. Deste modo, começou a vivenciar 
suas próprias tomadas de decisões, com a formação do Colegiado de Curso e sendo indicado como o primeiro 
coordenador o Prof. Walfrido Kühl Svoboda.
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DIREÇÃO DO CAMPUS PALOTINA

A UFPR – Campus Palotina começou com 40 alunos e 26 servidores, entre docentes e técnicos. O 
primeiro diretor foi o Prof. Gilberto Valente Machado, indicado pelo reitor Carlos Alberto Faraco para dirigir o 
Campus no período de 1993 a 1998. O segundo diretor, correspondente ao período de 1998 a 2002, indicado pelo 
Reitor Carlos Antunes, foi o Prof. Waldir Hamann, tendo como vice-diretora a Profª Bettina Monika Ruppelt.

Em 30 de outubro de 1998 aconteceu a primeira reunião do Conselho Diretor do Campus Palotina, 
presidida pelo Prof. Waldir Hamann, com a participação dos professores: Bettina Monika Ruppelt Pereira, Walfrido 
Kühl Svoboda, José Antônio de Freitas, Eliane Cristina Gruszka Vendruscolo, Cybelle de Souza e Alexander Welker 
Biondo. O representante dos discentes foi o acadêmico Flávio de Carli; o representante da comunidade foi Selmar 
Basso e o representante dos técnicos administrativos, Alessandro Vinicius Schneider.  
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O primeiro processo eleitoral de escolha da direção ocorreu em agosto de 2002, sendo o Prof. Nei Mo-
reira eleito para o cargo de diretor, juntamente com a Profa. Simone Benghi Pinto, vice-diretora. 

A quarta gestão, iniciada em agosto de 2006, foi a do Prof. Vinicius Cunha Barcellos, com o Prof. Lu-
ciano dos Santos Bersot na vice-direção. O Prof. Vinicius conduziu o Campus por duas gestões, até que se tornasse 
Unidade Setorial de Palotina, em novembro de 2012, sendo que o Prof. Luciano dos Santos Bersot foi nomeado 
diretor pro tempore do setor até nova eleição. 

Figura 18. Inauguração da 
galeria dos ex-diretores do 
Campus Palotina até 2006. 
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Figura 19. Posse dos Pro-
fessores Vinicius Cunha 
Barcellos e Luciano dos 
Santos Bersot na Direção 
do Campus Palotina em 
2009. Estavam presentes 
o Reitor Zaki Akel Sobri-
nho, o Ex-Reitor Carlos 
Alberto Faraco, o Prefeito 
municipal Luiz Ernesto de 
Giacometti, o Sr. Selmar 
Basso, o Sr. Emerico Pi-
vetta e o vereador Osvaldo 
Paulino de Freitas.
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CORPO DOCENTE E TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS

O curso de Medicina Veterinária em Palotina iniciou-se como extensão do curso de Curitiba. Os pro-
fessores do Campus Curitiba deslocavam-se para Palotina para ministrar aulas práticas e teóricas. Era um trabalho 
cansativo que demandava dedicação e persistência para que os alunos tivessem um ensino de qualidade e excelência. 
Citamos os ilustres professores que colaboraram neste árduo começo: Prof. Remy Lessnau (Genética Animal); Prof. 
Manoel F. Guimarães e Prof. Shigero Funayama (Bioquímica e Biofísica); Prof. João Caetano Fortes (Citologia, His-
tologia e Embriologia); Profa. Maria José Dutra (Doenças de Aves), Prof. Waldir Hamman (Doenças Parasitárias); 
Profa. Ida Gubert (Imunologia Veterinária); Profa. Vanete Soccol (Parasitologia Animal); Prof. Luis Mário Fedalto 
(Suinocultura); Prof. Geraldo Alberton (Doenças de Suínos); Prof. Renato Garcia e Prof. José Francisco Ghinatti 
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Warth (Microbiologia); Prof. Massahico Ohi (Farmacologia Veterinária); Prof. Luiz Fernandes Kozicki (Obstetrícia); 
Prof. Jesus Rolando Perez (Melhoramento Animal); Profa. Itaíra Susko (Anestesiologia); Prof. José Milton Andrighet-
to e Prof. Ronaldo Flemming (Nutrição Animal); Prof. Pedro Werner (Patologia); Prof. Murilo Nichele (Clínica de 
Equídeos); Prof. Paulo Roberto Piekarski (Bovinocultura Leiteira); Prof. Sebastião Gonçalves Franco (Avicultura); 
Profa. Sueli Rodaski (Técnica Operatória); Prof. Romildo Romualdo Weiss e Prof. Rogério Ribas Lange.

Em 1994, começaram algumas contratações da UFPR para o Campus Palotina, sendo o Prof. Nei Mo-
reira, da disciplina de Fisiologia Veterinária, o primeiro professor contratado com lotação no Campus Palotina.

De 1996 a 1999, foram destinadas algumas vagas para a contratação de professores efetivos e entre essas 
vagas foram contratados os seguintes professores e suas respectivas áreas de atuação: Prof. Alexander Welker Biondo 
(Laboratório Clínico); Profa. Bettina Ruppelt Pereira (Farmacologia); Profa. Cybelle de Souza (Microbiologia); Profa. Eliane 
Cristina Gruszka Vendruscolo (Genética); Prof. Ivo Walter dos Santos (Reprodução Animal); Prof. José Antonio de 
Freitas (Zootecnia); Profa. Jovanir Muller Fernandes (Avicultura); Prof. Júlio César de Souza (Melhoramento Ani-
mal); Prof. Luciano dos Santos Bersot (Inspeção de Produtos de Origem Animal); Profa. Márcia Bersane (Patologia); 
Prof. Marcus Ferrari, Profa. Marise Fonseca dos Santos (Bioquímica e Biofísica); Profa. Marivone Valentim Zabott 
(Parasitologia Veterinária); Profa. Simone Benghi Pinto (Imunologia Veterinária); Prof. Vinicius Cunha Barcellos 
(Higiene e Processamento de Alimentos) e Prof. Walfrido Kuhl Svoboda (Zoonoses e Epidemiologia).
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Para provimento de vagas de técnicos do Campus Palotina foram realizados concursos públicos na Uni-
versidade Federal do Paraná. Os técnicos aprovados, suas disciplinas e cargos são: Cleuza Aparecida da Rocha Mon-
tanucci (Parasitologia Veterinária); Mara Regina Zadinello (Bioquímica Veterinária); Arlei José Birck (Anatomia Ve-
terinária); Milton Ronnau (Histologia e Citologia); Neivair Sponchiado Pastore (Nutrição Animal); Marcos Jardim 
(Patologia); Anorita Vendrame e Terezinha Feuser (Auxiliares de laboratório); Alaércio da Costa Freitag (Auxiliar 
de Veterinária e Zootecnia); Rosana dos Reis Andrade (Laboratório clínico e Semiologia); Dircelei Sponchiado 
(Farmacologia e Fisiologia Veterinária); Luiz Carlos Binsfeld (Reprodução Animal); Alessandro Vinicius Schneider 
(Patologia Veterinária); Cirineu Guetner (Biotério) e Elisangela Lupatini (Assistente Administrativo).

Alguns técnicos servidores da UFPR-Curitiba vieram transferidos para o Campus Palotina: Adelina Ro-
daczynski, Alexander Galvão, Amador Abrão Rocha, Francisco Gerber, Jane Rocio Schunemann, Janete Novaes, 
Leo Crode Novaes, Lindomar Maneli, Lia, Margarida Maria Silva, Maria Elias, Mauro Eduardo Soares de Olivei-
ra, Pedro Rodaczynski, Sirley Machry, Rômulo de Souza Leitão, Roberto Hechet e Anderson Favaro da Cunha, 
que veio da UTFPr de Ponta Grossa.
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ILUSTRES PROTAGONISTAS DESTA HISTÓRIA

Ninguém melhor para contar a história dos 20 anos do Campus de Palotina que os próprios protago-
nistas, que colaboraram em relatar suas percepções nesse processo de formação e consolidação do Campus. Em 
depoimentos colhidos temos um pouco dessa bela história de fatos que marcaram as duas décadas da presença da 
UFPR em Palotina.

Em 2008, em entrevista concedida ao Jornal Folha de Palotina, por ocasião da Formatura da 1ª turma da 
UFPR Campus Palotina, dizia o Diretor Gilberto Vicente Machado: “Nós somamos com a comunidade palotinense 
e conseguimos avançar consideravelmente. Hoje estamos numa fase que considero bastante avançada deste processo 
de consolidação que já é irreversível”. E completou ainda: “Nós somos otimistas, acreditamos sinceramente que a 
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vontade da comunidade é que o Campus cresça e na consolidação final do Curso de Medicina Veterinária, que coin-
cidirá com a finalização das construções e equipamentos que virão... certamente sinalizarão a vinda de novos cursos”. 
Assim concluiu o Diretor, que deixou transparecer toda sua emoção através de suas palavras, e assim aconteceu.

Em palavras atuais, o Prof. Gilberto afirma que:

O Campus Palotina tem uma história riquíssima, apesar da sua pouca idade. Vivi cada um dos primeiros anos dessa 
Instituição, pois (desculpe a falta de modéstia) fui personagem principal, porém, não o único, obviamente, por certo 
período. Coube a mim a honrosa missão da implantação dessa importante unidade da UFPR.

O Professor Gilberto Valente Machado deixou registrado que “Inquestionavelmente foi uma grande 
vitória, porque nós começamos do zero e foi uma conquista coletiva. Nós não temos aqui uma pessoa que mereça 
uma estátua, mas uma coletividade, um grupo muito extenso de pessoas que participaram, mesmo até como tor-
cedores.” E podemos completar que cada um, a seu tempo, foi importante protagonista desta história. 

Tendo chegado em 1994, o Professor Nei Moreira afirma que “o interesse de trazer a UFPR foi da co-
munidade palotinense, que lutou por isso, ajudou a Universidade a se desenvolver, e também obteve um grande 
retorno, pois hoje é referência como unidade da UFPR na região, e hoje também é referência na formação de 
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profissionais e cidadãos.” Ele também reconhece que houve uma grande evolução na Universidade Federal em 
Palotina com a ampliação da oferta de cursos, com o lançamento do REUNI (Programa de Apoio de Reestru-
turação e Expansão das Universidades Federais), que permitiu a implantação de mais cinco cursos. “Este é um 
importante momento histórico do nosso Campus, a estrutura do Campus como um todo está crescendo e isso é 
bom para todos”. Cita ainda que “a vontade de se fazer cada dia melhor que o anterior proporcionou conquistas 
importantes, resultantes do trabalho de um time, em que cada um colocou muito de seu talento e disposição”. 
Emocionado, afirma inclusive que: 

Vale aqui uma justa homenagem a todos os técnicos que vestem com orgulho a camisa UFPR; a todos os docentes que 
diariamente compartilham seus conhecimentos; a todos os estagiários, que muitas vezes mais nos ensinam do que apren-
dem; aos funcionários terceirizados, essenciais em suas múltiplas atividades; e a todos os alunos, nossa razão de existir. 

E exalta a sociedade palotinense, da região, as lideranças e a imprensa pelo apoio e luta conjunta, sem-
pre reconhecendo a importância dos trabalhos da Universidade Federal do Paraná.
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O Professor Arlei José Birck é um exemplo de que acreditar na instalação da UFPR em Palotina daria 
certo. Era aluno do Colégio Agrícola, foi o primeiro técnico contratado pela FUMESP, de 1993 a 1995, para 
atender o Laboratório de Anatomia. Em 1996, fez o concurso pela UFPR, pois vislumbrava uma carreira. Em 
1998, já como servidor técnico, foi estudar Biologia na UNIPAR de Toledo; na USP fez Especialização, Mestrado 
e Doutorado em Anatomia Animal. Em 2006, foi aprovado no concurso para docente na Universidade Federal de 
Lavras. Em 2009, volta para Palotina ocupando a cadeira na área de Anatomia.

O Professor Arlei Birck cita, com muita propriedade de quem acompanhou toda a trajetória, que:

Um dos principais pontos de perseverança foi a comunidade acreditar na Universidade, ajudar nas dificuldades... a luta 
dos primeiros técnicos e professores que vestiram a camisa, que decidiram “vamos fazer!”... todo este conjunto teve um 
grande avanço, inclusive na vinda de mais cursos e a ampliação do Campus e melhoria dos Laboratórios. 
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A técnica Mara Regina Zadinello relata: 

Passamos por inúmeras situações nesses anos todos, algumas tristes, outras cansativas, mas a maioria feliz. Ver todos os 
colegas chegando e o campus crescendo é motivo de entusiasmo para continuar. Por maiores que sejam os obstáculos vale 
a pena fazer parte deste enorme quebra-cabeça que hoje denominamos Setor Palotina.

Cleuza Aparecida da Rocha Montanucci, técnica de laboratório, cita que 

[...] a UFPR-Campus Palotina não é somente uma instituição de Ensino, pesquisa e extensão, mas também é solidarieda-
de. Exemplo disso é que, em setembro de 2010, quando o ex-porteiro Daniel Ferreira Silva foi barbaramente espancado, 
a comunidade do Campus Palotina foi às ruas, juntamente com a comunidade palotinense reivindicando por justiça. E 
mais interessante é que demonstraram ser realmente uma família, pois não o abandonaram, auxiliando-o com doações, 
atenção, carinho e tudo que foi necessário. 

A Profa. Dra. Simone Benghi Pinto chega a Palotina em julho de 1994. Naquela época, apenas três 
professores haviam fixado residência no município: Prof. Dr. Gilberto Valente Machado, Prof. Dr. Nei Moreira e 
a Profª. Dra. Eliane M. Zanchet. A professora relata: “o início do Campus Palotina não foi fácil; entretanto, a união 
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do grupo e a vontade de vencer foram fundamentais para superar as dificuldades. Tenho muito orgulho de ter 
participado das conquistas do Campus Palotina e sinto-me honrada em participar da construção do Setor Palotina. 
É essencial registrar que a comunidade palotinense sempre acreditou na importante contribuição da UFPR para 
o desenvolvimento da região”. 

“Os primeiros anos no Campus Palotina foram de muita carência de recursos materiais para desenvolver 
o trabalho, no entanto com um rico material humano”, recorda a Profª. Marivone Valentim Zabott. Cita que 
havia a colaboração de todos para que o curso funcionasse e que a comunidade sempre esteve de portas abertas 
para acolher a todos e auxiliar o Campus, o que era motivo de grande orgulho para o município. Segundo ela, “ao 
completar 20 anos, o Campus se despede e surge como o forte Setor Palotina, fruto do trabalho de muitos, que 
com dedicação despendem seus esforços para o fortalecimento da educação de qualidade em nosso país”.
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FATOS CULTURAIS MARCANTES – O UNIVERSO DA UFPR

A Universidade, como o próprio nome diz, é um universo de ideias, ações, cultura e conhecimento. Na 
tentativa de trazer a UFPR mais próxima do Campus Palotina, algumas atividades culturais marcaram o longo dos 
20 anos do Campus. 

Corais das Escolas e o Coral Municipal levaram o espírito natalino para o espaço da universidade. As 
apresentações ocorreram às vésperas das celebrações natalinas por diversos anos e aconteceram nas dependências da 
UFPR. As apresentações sempre levaram alegria aos professores, servidores, acadêmicos e amenizavam a ausência 
do convívio familiar aos que viviam distante de suas famílias. 



Figura 20. Participação 
dos corais CAIC e São Pe-
dro nas dependências do 
Campus Palotina
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Figura 20. Participação 
dos corais CAIC e São Pe-
dro nas dependências do 
Campus Palotina

Os 10 anos de formação e atuação do Campus Palotina foram comemorados em novembro de 2002. Hou-
ve um momento cívico no Teatro Municipal com a participação do então Magnífico Reitor Carlos Antunes e as cele-
brações ficaram registradas pela confecção de bótons comemorativos e agradecimentos nominais aos amigos do Cam-

pus Palotina. Essas atividades ficaram a cargo da Profa. Marise Fonseca dos Santos e da Profa. Simone Benghi Pinto.

Cabe citar a criatividade dos acadêmicos que, nesta passagem dos 10 anos da entidade no município, 
lançaram a Gazeta Harpia, que era um informativo do Campus e fomentava a reciclagem técnica, a organização 
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das Semanas Acadêmicas, com um grupo muito atuante que reivindicava me-
lhorias na qualidade de ensino do curso.

Dentre as muitas atividades culturais que aconteceram e marcaram 
o Campus Palotina, a apresentação, em abril de 2006, do projeto intitulado 
“Um Piano pela Estrada”, com a apresentação do pianista internacional Arthur 
Moreira Lima, foi um momento de brilho intenso. A apresentação do pianis-
ta aconteceu nas dependências do Campus e o público estimado foi de 1.400 
pessoas. Nesse evento, como ingresso, foi solicitado à comunidade a doação de 
um produto de limpeza destinado ao Hospital Veterinário. Como resultado foi 
angariado um total de cerca de 1.000 unidades de diversos produtos de higiene.

Em 2007, sob a gestão do Professor Vinicius Cunha Barcellos, os 15 
anos do Campus Palotina foram celebrados com diversas atividades culturais. 
Foi realizado um culto ecumênico em 03 de março de 2007, com autoridades 
eclesiásticas e ecumênicas, docentes e discentes, nas dependências do saguão 
lateral do Hospital Veterinário. Figura 21.  Gazeta Harpia - Informativo do Centro Acadêmico 

de Medicina Veterinária



71

Figura 22.  Apresentação 
do pianista Arthur Morei-
ra Lima nas dependências 
do Campus Palotina
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Também foi lançado o concurso para eleger a logomarca comemorativa dos 15 anos do Campus Palo-
tina. O ganhador do melhor desenho foi Fabiano Freitag, que recebeu um prêmio de R$ 1.000,00 pelo 1º lugar, 
valor doado por empresas do município. A logomarca foi transformada em selo comemorativo. Em parceria com 
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, agência Palotina, foi realizada uma exposição e oficina filatélica 
no Hall de entrada do Hospital Veterinário, que teve a visita das escolas públicas e privadas do município. Essas 
atividades foram feitas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, contando com o apoio recebido da 
Secretária, Profa. Judith Sendtko e sua equipe.

Figura 23. Bóton de comemoração dos 10 anos do Campus Palotina, logomarca 
e selos alusivos às comemorações dos 15 anos do Campus Palotina
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Figura 24. Comemorações dos 15 anos do Campus Palotina - 
Exposição Filatélica no Hospital Veterinário e visita de alunos 
de escolas municipais.

Em continuidade às comemora-
ções, a comunidade palotinense pode apreciar 
diversos eventos culturais que aconteceram e 
conhecer melhor o universo cultural que a 
UFPR possui e incentiva. Em 14 de abril de 
2007, iniciando a série cultural dos 15 anos 
do Campus Palotina, ocorreu a apresenta-
ção do Grupo de Percussão da UFPR; em 
09 de junho, apresentou-se no Teatro Mu-
nicipal de Palotina a Orquestra de Cordas 
de Toledo-PR; o Grupo MPB, com o show 
intitulado “Tantos Caminhos”, apresentou-se 
no Teatro Municipal em 22 de setembro de 
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2013 e para finalizar as comemorações, no dia 24 de novembro de 2013, apresentou-se a Orquestra Filarmônica 
Juvenil, que marcou com grande estilo a passagem desta data. O teatro contou com a lotação máxima em todos 
esses shows realizados. A comissão de elaboração dessas atividades culturais esteve a cargo das professoras Eliane 
Cristina Gruszka Vendruscolo e Simone Benghi Pinto.

Figura 25. Comemorações 
dos 15 anos do Campus 
Palotina - Apresentação do 
Grupo MPB e do Grupo 
de Percussão da UFPR
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CAMPUS PALOTINA E A COMUNIDADE PALOTINENSE

É do entendimento da comunidade universitária que a pesquisa é fundamental, desde que o co-
nhecimento gerado seja repassado para toda a sociedade. O Campus Palotina, com as pesquisas e atividades dos 
professores, técnicos e acadêmicos, tem extrapolado as salas de aula atingindo a comunidade com os seus projetos 
de pesquisa e extensão.

Diversos projetos de extensão, nos quais os docentes elaboram conteúdos a serem ministrados por gru-
pos de acadêmicos, têm interagido com a rede pública e privada do município, contribuindo com a excelência da 
educação. Como exemplo, pode-se citar o Projeto de Plantas Medicinais, iniciado pela Profa. Bettina Ruppelt, que 
mantém um programa de rádio patrocinado pela C-Vale. 
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A professora Bettina Monika Ruppelt relembra que:

Os programas e projetos de extensão realizados pelo Campus Palotina nestes 20 anos visaram o desenvolvimento sus-
tentável da Região Oeste do Paraná, envolveram docentes, técnicos e discentes da UFPR e parceiros externos à UFPR, 
como cooperativas, escolas e prefeituras. Foram beneficiados aproximadamente um milhão de pessoas, como estudantes, 
profissionais da educação e da saúde e produtores rurais, em 50 municípios. Os projetos envolveram temas como plantas 
medicinais, plantas tóxicas, AIDS, bem-estar de animais de companhia e de produção, aquariologia, carcinocultura, 
SIG-aquicultura, qualidade da água e do leite, biocombustíveis, astronomia, reciclagem e a capacitação de professores da 
rede municipal e estadual. Os programas e projetos de extensão possibilitaram a melhoria no aprendizado dos alunos, na 
autoestima, na qualidade de vida e geraram renda para o público atendido. Os projetos colaboraram com a implantação 
de políticas públicas em diversos municípios.

Outros projetos como “A Universidade vai à Escola” oferecem palestras sobre temas comuns à comuni-
dade, que são conteúdos ministrados em sala de aula nas escolas municipais e estaduais.
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A 1ª FECITEC (Feira de Ciência e Tecnologia) foi realizada em 26 de agosto de 2011, no Campus 
Palotina. O projeto surgiu a partir da necessidade de implantar um Espaço de Ciências que servisse como núcleo 
de educação científica para crianças, jovens e adultos na região oeste do Paraná e da necessidade da inserção do 
Campus Avançado de Palotina da Universidade Federal do Paraná nas atividades da comunidade local. A coorde-
nação esteve a cargo do Prof. Carlos Henrique Coimbra de Araújo, com a comissão organizadora composta pelos 
professores Edilson Caron e Eliane C.G. Vendruscolo e pelos monitores: André Luis Confetti, Bruna Barbosa da 
Luz, Camila Vendrame, Carolina Thaís Eckert, Helio Favero, Jaina Carolina Lunkes, Jéssica Castro, Juliana Bento 
de Oliveira, Karoline Demarco da Silva, Marina Rosenberger, Milton Pereira Jr., Natália Lucyk, Nathiele T.O. 
Artmann, Rafaela Sauer e Sara Cristina Batista. As escolas premiadas em cada categoria foram: 

• Fundamental II: 1º Lugar: Colégio Estadual Santo Agostinho – Pública; 2º Lugar: Colégio Cecília Meireles – Particu-
lar; 3º Lugar: Colégio Gabriela Mistral – Particular; 

• Ensino Médio: 1º Lugar: Colégio Cecília Meireles – Particular; 2º Lugar: Colégio Cecília Meireles – Particular; 3º 
Lugar: Colégio CEEDUC – Particular; 

• Menção Honrosa: Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto Colombo – Pública.
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Atualmente, a FECITEC está na sua 3ª versão e como ponto marcante, em 2012, a FECITEC – Campus 
Palotina recebeu a visita do astronauta brasileiro Marcos Pontes.

Figura 26. Participação do 
Astronauta Marcos Pontes 
na 2ª FECITEC
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A integração Universidade x  
Comunidade acadêmica foi valorizada 
com a criação e desenvolvimento de um 
informativo circular interno do campus, 
denominado Jornal “O Campus”, projeto 
de extensão coordenado pelos Professores 
Carlos Henrique Coimbra de Araújo e 
Diane Ostroski. O objetivo do Informati-
vo é divulgar as atividades de ensino, pes-
quisa e extensão, que ocorrem nos diversos 
cursos do Campus Palotina.

Figura 27. Informativo do 
Campus Palotina intitula-
do “O Campus” 
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A feira de profissões da UFPR, cujo objetivo é dar informações aos estudantes do ensino médio sobre os 
cursos ofertados pela UFPR, sempre é realizada anteriormente à data de fechamento das inscrições do vestibular, de 
forma a divulgar as carreiras e cursos ofertados pela instituição. A feira de profissões foi realizada pela 1ª vez no Cam-

pus Palotina em 26 e 27 de agosto de 2009. Um total de 690 estudantes da região Oeste participou deste evento, que 
contou com a explanação dos próprios acadêmicos da UFPR. Concomitantemente com esta, a Feira de Profissões 
em Curitiba também aconteceu neste mesmo ano.

 Figura 28. Feira de Profis-
sões em Curitiba
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O Campus Palotina deve muito à comunidade palotinense nesses 20 anos de seu funcionamento. Uma 
forma de retribuição é a participação em eventos promovidos por instituições locais. A EXPOPALOTINA, uma 
exposição agropecuária e industrial, evento anual realizado em setembro, tem a finalidade de servir de vitrine para 
as riquezas geradas no município. O Campus Palotina sempre esteve presente nessa exposição.

Figura 29. Feira de Profis-
sões em Palotina e partici-
pação do Campus Palotina 
na EXPOPALOTINA
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PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO E 
CONSOLIDAÇÃO DO CAMPUS PALOTINA

Em 2008, sob a gestão dos professores Vinicius Cunha Barcellos (diretor) e Luciano dos Santos Bersot 
(vice-diretor) foi elaborado e aprovado o Projeto de Ampliação do Campus Palotina pelo Programa de Apoio de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI. Participaram da elaboração desse projeto, além 
dos diretores, as professoras Bettina Ruppelt Pereira e Marilene Machado.

Este projeto de ampliação foi concebido seguindo diretrizes estabelecidas de forma a aproveitar os as-
pectos de êxito do Curso de Medicina Veterinária, aperfeiçoar aspectos didáticos e pedagógicos necessários para 
superar desafios atuais da educação superior, aprofundar a inserção social e econômica do Campus Palotina na 
região e no Estado do Paraná, otimizar recursos humanos, físicos e financeiros, e promover integração científica, 
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social e cultural na comunidade acadêmica. As diretrizes que nortearam os aspectos pedagógicos, administrati-
vos, socioculturais e arquitetônicos do projeto foram as seguintes:

1 - Aspectos pedagógicos: abertura de cursos inseridos na realidade regional e nacional com perspectiva 
de modificá-la; articulação entre as formações técnica, tecnológica e de graduação; formação de pro-
fissionais com capacidade de enfrentar desafios ambientais, tecnológicos, energéticos e agropecuários 
do Estado do Paraná, do Brasil e do Mercosul; abertura de vagas noturnas para possibilitar àqueles 
que trabalham durante o dia acesso à universidade pública; criação de cursos que tenham interseção 
de áreas de conhecimento, possibilitando otimização de recursos humanos, físicos e financeiros; inte-
gração entre os cursos, com os diferentes projetos pedagógicos incentivando a realização de atividades 
pedagógicas que integrem os acadêmicos do Campus Palotina; flexibilização das matrizes curriculares, 
permitindo que os acadêmicos tenham liberdade para escolher as melhores alternativas para sua forma-
ção; programa permanente de ocupação de vagas ociosas; criação e incentivo à participação em grupos 
de estudos temáticos com abrangência de diversas áreas de conhecimento; incentivo à mobilidade 



20 ANOS DE HISTÓRIA DA UFPR EM PALOTINA de Campus a Setor

85

acadêmica, oferecendo vagas para receber acadêmicos, e oferecendo auxílio financeiro para a saída de 
nossos estudantes; possibilidade de detectar e corrigir de forma dinâmica o andamento dos cursos e a 
avaliação das disciplinas na perspectiva dos alunos;

2 - Aspectos administrativos: estrutura organizacional que possibilite agilidade administrativa e otimiza-
ção dos recursos humanos, físicos e financeiros; reunião no mesmo espaço físico de atividades semelhan-
tes, possibilitando que o mesmo servidor realize atividades para as diferentes unidades administrativas; 

3 - Aspectos socioculturais: adoção de políticas de assistência estudantil e inclusão social; incentivo a 
programas de extensão universitária; 

4 - Aspectos arquitetônicos: planejamento do espaço físico de forma a permitir maior integração pos-
sível da comunidade acadêmica; construção de laboratórios multidisciplinares planejados para atender 
as diversas disciplinas.
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CURSOS PROPOSTOS

Com a finalidade de formar profissionais capacitados para enfrentar um dos maiores desafios da huma-
nidade (utilização predatória dos recursos naturais e consequente aquecimento global), buscou-se criar no Campus 
Palotina cursos que tivessem como base a preocupação com o meio ambiente. Outro critério adotado na escolha 
dos cursos propostos foi a busca por cursos que tivessem o máximo de áreas de interesse comum, incentivando o 
fluxo de informações e a otimização de recursos físicos, humanos e orçamentários. Foram levados em consideração 
também a relevância que os profissionais formados terão para a região e para o país, o mercado de trabalho atual 
e futuro, e o contexto socioeconômico contemporâneo. 

O Curso de Ciências Biológicas com ênfase em Gestão Ambiental funcionaria como base sobre a qual 
se assentariam os demais cursos, compartilhando ideias, laboratórios e docentes. Pretendia-se que a preocupação 
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com meio ambiente fosse um dos principais norteadores do Campus Palotina. O Curso de Agronomia teria a pre-
ocupação de formar profissionais conscientes dos desafios ambientais pelos quais o mundo passa, e sua capacidade 
de influenciar nesse quadro. Além disso, o profissional teria formação e consciência sobre o impacto social que sua 
atividade produz, e teria conhecimentos sólidos relacionados à agricultura orgânica e agricultura familiar. Os cursos 
Tecnológicos em Aquicultura, Biocombustíveis e Biotecnologia estariam em perfeita harmonia com as preocupa-
ções ambientais atuais e com o desenvolvimento tecnológico que nosso país precisa alcançar. 

O ano de 2009 é marcado pelo início dos Cursos Tecnológicos. Neste ano ocorre a implantação dos 
Cursos de Tecnologia em Biotecnologia, Tecnologia em Biocombustíveis e Tecnologia em Aquicultura, com a 
formatura conjunta das primeiras turmas em 27 de novembro de 2012.

Em 2010, iniciou-se o curso de Ciências Biológicas com Ênfase em Gestão Ambiental. Na sequência, 
em 2011, teve início o curso de Agronomia. 

Junto à ampliação das vagas de graduação, surgem também os cursos de pós-graduação em nível de 
mestrado: Ciência Animal, iniciando suas atividades em março de 2012; e Mestrado em Aquicultura, começando 
em agosto deste mesmo ano.
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O projeto de ampliação, sob a condução do Prof. Vinicius Cunha Barcellos e sua equipe, foi ousado 
para a época, mas imprescindível para que o Campus pudesse ter os novos cursos de graduação e pós-graduação 
atuais. Para a implantação deste projeto, foi concebido em agosto de 2009 o Plano Diretor do Campus cujo ob-
jetivo foi atender as necessidades de planejamento do espaço físico do Campus Palotina, através da definição de 
diretrizes de uso e ocupação da área, considerando a expansão da Universidade determinada pelo REUNI e sua 
inserção na trama urbana de Palotina.

Figura 30. Inauguração 
do Bloco Didático II do 
Campus Palotina. Esta-
vam presentes o Reitor 
Zaki Akel Sobrinho, o Di-
retor Prof. Vinicius Cunha 
Barcellos, o Prefeito mu-
nicipal Luiz Ernesto de 
Giacometti e o Deputado 
Federal Dilceu Sperafico.
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Em 2008, sob a gestão do Reitor Carlos Augusto Moreira Junior e do Diretor Vinicius Cunha Bar-
cellos, foi elaborado e aprovado o Projeto de Ampliação do Campus Palotina pelo REUNI. Nesse mesmo ano foi 
efetivada a negociação da compra da área do seminário São Vicente Palotti, com o empenho do Prefeito de Palo-
tina Elir de Oliveira e políticos da região, sendo esta uma aquisição essencial para o crescimento do Campus. Em 
março de 2009, na gestão do Reitor Zaki Akel Sobrinho, foram ampliadas as negociações, com o investimento de 
R$ 1.960.000, recursos esses advindos da Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação e do REUNI. 
O Campus Palotina passa então a contar com o total de 280.000 m². 

Atualmente, o Campus conta com aproximadamente 97 professores, 57 servidores técnicos, 1.200 aca-
dêmicos, além de funcionários terceirizados.  
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CRIAÇÃO DA UNIDADE SETORIAL PALOTINA

Em 16 de agosto de 2012, os professores Luis Allan Kunzle, Astrid Baecker Ávila Alessandra Monteiro, 
Marivone Valentim Zabott, Simone Benghi Pinto e Graziela Lucchesi Rosa da Silva, representantes do comando 
local de greve da APUFPR-Sind, em reunião com as professoras Rita Cássia Lopes e Maria Amélia Sabbag Zainko 
e os senhores Norton Nohama e Sávio Marcelo Leite Moreira da Silva, representantes da administração central 
da UFPR, durante o processo de negociação da pauta local estabelecida durante a greve dos docentes em 2012, 
solicitaram a abertura imediata de um processo a ser encaminhado ao Conselho Universitário, que tinha como 
escopo a transformação do órgão suplementar Campus Palotina em Unidade Setorial Palotina.
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A referida reivindicação carregava principalmente o anseio dos servidores do Campus Palotina, uma vez 
que a mesma já havia sido pautada em reunião do Conselho Diretor do Campus Palotina em 08 de junho de 2011.

O Conselho Universitário, sob a presidência do Reitor Zaki Akel Sobrinho, no uso de suas atri-
buições regimentais e estatutárias, em 27 de novembro de 2012, consubstanciado no parecer número 22/12 
exarado pela Comissão composta pelos conselheiros: Andréa do Rocio Caldas, Eva Cristina Rodrigues Avelar 
Dalmolin, Wilson Venzel Messias, Maria Amélia Sabbag Zainco, Astrid Baecker Ávila e José Olivir de Freitas 
Junior, no processo número 031597/2012-16 e por unanimidade de votos, resolve transformar o órgão Su-
plementar Campus Palotina em Unidade Setorial Palotina. Com a mudança, a comunidade universitária de 
Palotina passou a ser representada formalmente nos conselhos superiores da UFPR, com uma vaga para titular 
e suplente no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e no Conselho de Planejamento e Administração, 
ocupada pela direção do setor.

O processo de consulta para a direção da unidade setorial de Palotina, gestão 2013-2017, ocorreu em 21 
de março de 2013, quando foi escolhido o primeiro diretor do Setor Palotina, o Prof. Elisandro Pires Frigo, e para 
a vice-direção o Prof. Helton José Alves. 
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MUDANÇAS OBSERVADAS NA SOCIEDADE 

Com a vinda cada vez maior de acadêmicos de outras regiões do estado e do país, o município se de-
parou com uma nova realidade: a escassez de moradias. Para abrigar este contingente de alunos e servidores foi 
necessária a construção de um número maior de residências, o que incrementou uma nova onda econômica no 
município: a construção civil. Surgiram as quitinetes e se ampliaram as construções de pequenas moradias. Uma 
nova modalidade empreendedora foi criada em Palotina – a pensão –, e cresceram os serviços de alimentação.

O comércio local viu-se frente a uma onda crescente de consumo, demandando novos serviços e pro-
dutos, o que gerou mais investimentos em estabelecimentos comerciais com uma diversidade maior de produtos. 
As características do município sofreram mudanças benéficas diversificando a sua atividade com aptidão até então 
agroindustrial. Palotina é lançada no cenário nacional como a cidade detentora da primeira extensão da UFPR.
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A ATUAL ESTRUTURA

Passados 20 anos, a Universidade Federal do Paraná é integrada ao grupo de instituições federais do 
novo sistema de educação do país, autarquia vinculada ao Ministério da Educação.

O Setor possui seis blocos já concluídos que abrigam: a parte Administrativa; o bloco Multidisciplinar 
de Laboratórios; o Hospital Veterinário e os blocos Didáticos I, II e III abrigando: a sala de professores e salas de 
aula, o Lacoma, os Laboratórios de Nutrição e Avicultura, Biotério, Aviário Experimental, Capril Experimental, 
Laboratórios de Química, Miniusina de Biocombustíveis, além do prédio do Seminário que abriga laboratórios, 
o Restaurante Universitário, a Biblioteca e os Centros Acadêmicos. Está prevista para 2014 a conclusão de mais 
dois blocos de salas de aula e laboratórios (Blocos IV e V).

O desafio é coordenar o ajuste ecológico necessário para a preservação do planeta, é preparar o cidadão para 
três áreas: competitividade, sustentabilidade e segurança alimentar. Atenta a isso, a UFPR alia conhecimento à compe-
tência para gerenciar os impactos negativos ao meio ambiente transformando pessoas em cidadãos, cientes do que fazem. 
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Figura 31 - Vista dos Blo-
cos Didáticos e Adminis-
trativos do Setor Palotina
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Figura 32. Vista da entra-
da principal do Campus 
Palotina e blocos de labo-
ratórios.
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Figura 33. Vista do restau-
rante universitário, biblio-
teca e bicicletário
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Figura 34. Vista dos Blo-
cos de Química e Multi-
disciplinar
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O FUTURO

Entre a bravura dos pioneiros, lutas, tropeços e obstáculos, a UFPR Setor Palotina é uma instituição de 
reconhecimento nacional que conquistou um espaço definitivo físico e intelectual. 

Na dura, mas vitoriosa trajetória percorrida até chegar aos resultados de hoje, pode-se observara grande-
za e a garra do povo palotinense que jamais se omitiu, colaborando cada qual dentro das suas condições, demons-
trando o seu apego às causas nobres do município. Dúvidas e pessimismos pairavam sobre a real permanência do 
Campus em Palotina. Em muitos momentos a situação que se apresentava poderia assustar e desestimular os pio-
neiros dessa luta altruísta e, em consequência, desmobilizar toda uma ação da sociedade. Felizmente não foi isso 
que aconteceu, pois tudo serviu de estímulo e foi encarado como um desafio, um obstáculo a mais a ser superado. 
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Muitos foram os que não tiveram o devido reconhecimento, mas fizeram e fazem parte da fundação 
do Campus Palotina da UFPR. Cabe mencionar a compreensão dos munícipes que através de seus impostos con-
tribuíam para que este investimento pudesse se realizar. A lista é extensa, o fato de não haver qualquer eventual 
menção foi por falta de registros ou por não localizarmos os detentores da informação e isso é o que nos permite 
dizer que a história não acaba aqui. O que se compilou neste trabalho foram dados retirados de documentos, 
jornais e principalmente do relato dos coautores (integrantes) desta história. O pioneirismo, o espírito dos visio-
nários, colaboradores citados e anônimos, em todos continua com o mesmo entusiasmo que embala o sonho de 
ver agigantar-se o que há 20 anos se iniciou. 

A história da UFPR ainda é uma história incompleta. Fatos, ainda que pitorescos, permanecem na 
memória e muitos outros virão para serem relatados. Aos grandes idealizadores, aos que sobrepujaram obstáculos 
para ver o desenvolvimento e implementação desta instituição neste município, fica a tranquilidade do dever 
cumprido. Comunidade, professores, acadêmicos, todos que acreditaram e impulsionaram de maneira notável as 
atividades desta entidade verão que seu legado perdurará. A Unidade Setorial Palotina da Universidade Federal do 
Paraná é hoje considerada uma das mais pujantes instituições universitárias do Brasil e o futuro que se deslumbra 
no horizonte é, sem dúvida, muito promissor. 
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