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4ª Reunião da Regional Sul 2015

A UNILA sediou a 4ª Reunião da Regional Sul do Fórum de Pró-Reitores de
Administração e Planejamento (FORPLAD), realizada em 22 de outubro. No evento
regional participam as Universidades Federais do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
Sul. Neste evento, assim como nas edições do FORPLAD da Regional Sul, o principal
objetivo é a troca de informações e experiências sobre as práticas de gestão que as
universidades utilizam. Foram apresentados e discutidos exemplos concretos, como a
temática da importação, a otimização da logística de transporte, com contratação de
serviços mais eficientes e com menor custo, além da contratação de serviços

de

manutenção predial e proposta de modelo de parecer referencial jurídico, com o objetivo
de agilizar os trâmites processuais. A reunião foi acompanhada por equipes internas da
UNILA que atuam nas áreas de importação, logística, licitações, entre outras. O próximo
encontro regional ocorrerá em março de 2016, na Universidade Federal de Pelotas
(UFPel).

Indicação de membros para a gestão 2016-2017

Indicamos os membros da Regional Sul do FORPLAD para compor a Coordenação
Nacional na Gestão 2016-2017, conforme decidido na quarta reunião – 2015 ocorrida no
dia 22/10/2015, em Foz do Iguaçu/PR, nas dependências da Universidade Federal da
Integração Latino-Americana (UNILA).
1.Coordenador Regional Sul
Caetano Carlos Bonchristiani (UNILA)
2.Vice-coordenador da Regional Sul
Álvaro Pereira de Souza (UFPR)
3.Representante na Coordenação Nacional
Vilson Ongaratto (UTFPR)
4.Representantes nas comissões temáticas (conforme Art. 10 do regimento interno do
FORPLAD)
Administração
Edelvino Razzolini Filho (UFPR)
Fábio Lisboa Gaspar (UFCSPA)
Sandroney Fochesatto (UTFPR)
Modelos

Planejamento e Avaliação

Ario Zimmermann (UFRGS)

Caetano Carlos Bonchristiani (UNILA)

Lúcia Regina Montanhini (UFPR)

Charles Albino Schultz (UFFS)

Péricles Luiz Brustolin (UFFS)

Luiz Osório Rocha dos Santos (UFPel)

Vilson Ongaratto (UTFPR)

Mozart Tavares Martins Filho (FURG)
Paulo Roberto Ienzura Adriano (UTFPR)

