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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO SETOR 1 

PALOTINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 2 

Às 14h00min do dia 20 de março de 2013, na Sala de Reuniões do Bloco Administrativo 3 

do Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná, reuniu-se o Conselho Diretor do 4 

Setor Palotina, sob a presidência do Professor Luciano dos Santos Bersot, Diretor do 5 

Setor e com a presença dos seguintes Membros do Conselho Diretor: Robson Fernando 6 

Missio, Carlos Eduardo Zacarkim, Maria Cristina Milinsk, Luciana Grange, Márcia Santos 7 

de Menezes e seu suplente Rodrigo Barbosa Gonçalves, André Luís Filadelpho e a 8 

Suplente Silvia Cristina Osaki, Carlos Henrique Coimbra Araújo e suplente Leandro 9 

Paiola Albrecht, Flávio Shigueru Jojima, Cristiano Andrigheto, Edilson Caron, Renata 10 

Cristina da Costa Gotardo, Elias Naor Schlosser e suplente Vander Silva Alves, Tiago 11 

Machado dos Santos, Sharlini Laís Zago, Celso França de Almeida e Paulo André 12 

Cremonez. Representando o Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, na 13 

qualidade de convidado, o docente Américo Fróes Garcez Neto e representando o 14 

Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável o docente 15 

Eduardo Luis Cupertino Ballester. Membros ausentes com justificativa: Geraldo 16 

Camilo Alberton e suplente, Helton José Alves e suplente e Selmar Basso. Estavam 17 

presentes como convidados os seguintes servidores: A professora Alessandra 18 

Monteiro e o técnico Andre Bilibio. Com número legal de membros presentes, o Professor 19 

Luciano deu início à reunião com os pontos de pauta propostos. 1. Apreciação da Ata 20 

da 3ª Reunião do Conselho Diretor do Setor Palotina realizada em 22/02/2013: O 21 

professor Rodrigo fez a leitura da ata, que após correções necessárias foi aprovada por 22 

unanimidade. 2. Proposta de criação de Mestrado em Tecnologia do 23 

Desenvolvimento Sustentável: A professora Alessandra Monteiro de Paula fez o relato 24 

da proposta apresentando as principais características do mesmo e da importância para 25 

o Setor Palotina e, principalmente, para os docentes que compõe os cursos de 26 

graduação em Biotecnologia e Biocombustíveis. Em seguida o professor Eduardo 27 

Ballester, na qualidade de relator do processo, fez a leitura do parecer referente à 28 

proposta, apontando o mérito da proposta bem como alguns ajustes necessários, já 29 

efetuados. Aberta a palavra e após ampla discussão a proposta de criação do Programa 30 

de Pós-graduação Stricto sensu em Tecnologia do Desenvolvimento Sustentável foi 31 

colocada em votação e aprovado por unanimidade. Em complementação, o Conselho 32 

Diretor se manifestou e considerou fundamental que a UFPR estabeleça um mecanismo 33 

para nomeação de servidores técnicos administrativos que possam atender às novas 34 

demandas, principalmente nas secretarias dos programas objetivando auxiliar nesta 35 



 
 

   MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

   UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

   CAMPUS PALOTINA 

   Rua  Pioneiro, 2153  CEP 85950-000  Palotina/PR   

   PABX: (44) 3211-8500     Fone / Fax: (44) 3211-8570 

ampliação de cursos de pós-graduação, já que é uma das exigências da CAPES de que 36 

cada programa de pós-graduação tenha um secretário responsável pelas atividades. 3. 37 

Abertura de concurso para vaga de Técnico Administrativo nível E: O professor 38 

Luciano fez explanação da abertura de Concurso para o código de vaga 0905056 e que 39 

seja aberta vaga para técnico nível E/Engenheiro Civil. Aberta a palavra houve 40 

concordância com a abertura para a referida vaga, sendo que os membros sugerem que 41 

o candidato passe por uma avaliação prática de estar apto ou não estar apto para 42 

atender as necessidades do Setor Palotina. Colocado em votação a abertura do concurso 43 

foi aprovada por unanimidade.  4. Autorização de instalação de posto bancário no 44 

Setor Palotina: O professor Luciano leu o memorando nº023/2013-PRA onde há a 45 

solicitação de indicação de três membros para a avaliação da instalação de posto 46 

bancário no Setor Palotina, sendo a indicação de um membro por categoria. Pela 47 

categoria Docente, foi indicado o Prof. Robson Fernando Missio, dos Técnico-48 

administrativos, o Servidor Elias Naor Schlosser. Ficará pendente a indicação do 49 

representante Discente. O conselheiro discente Celso ficou de trazer a indicação até a 50 

próxima semana. 5. Proposta de vaga de Professor Visitante para o Curso Superior 51 

de Tecnologia em Biotecnologia: A professora Luciana fez o relato da proposta de 52 

Professor Visitante para suprir as necessidades da Graduação e da Pós-Graduação. Este 53 

professor visitante irá atender o Curso por um ano renovável para mais um. Aberto para 54 

questionamento colocado em votação foi aprovada por unanimidade. 6. Balanço 55 

Contábil do Campus Palotina do ano de 2012: O Técnico em Contabilidade André 56 

Bilibio fez explanação da Execução Orçamentária de 2009 a 2012, após questionamentos 57 

e sanadas as dúvidas a professora Luciana solicita que conste em ata os parabéns aos 58 

colegas Docentes pelo empenho e dedicação dos mesmos pela grande conquista de ter 59 

aprovado no ano de 2012, basicamente 42% de todo o orçamento que foi executado no 60 

Campus. O professor Flavio solicita que conste também em ata que o valor de R$ 61 

237.000,00 foi obtido para o hospital veterinário por meio do Fórum de Diretores dos 62 

Hospitais Veterinários, “Fordhov”, cujo recurso é repassado pelo MEC. 7. 63 

Transformação do Curso Superior de Tecnologia em Aquicultura para o Curso de 64 

Engenharia de Aquicultura: O professor Carlos Eduardo fez um amplo histórico do 65 

curso e do andamento do processo de transformação do Curso, após ampla discussão, 66 

os membros do Conselho solicitam que seja previsto o impacto da desconexão dos três 67 

cursos Tecnológicos, sabendo-se que os mesmos foram criados para suprir um ao outro 68 

nas necessidades. Com a mudança de Curso Superior de Tecnologia em Aquicultura 69 

para Engenharia de Aquicultura, modifica a estrutura pré existente, ficando uma lacuna a 70 
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ser preenchida, passível de várias necessidades, se faz necessário Reestruturar os 71 

outros dois cursos Superior de Tecnologia em Bicombustíveis e Biotecnologia, (espaço 72 

físico, carga horária, vagas, etc). Desta forma estabeleceu-se que os Coordenadores dos 73 

Cursos Tecnológicos estabeleçam reuniões do NDE para discutir a questão. Colocado 74 

em votação, foi aprovada a proposta de transformação do Curso com 13 votos 75 

favoráveis, incluindo o voto do presidente e três abstenções. 8. Reforma do Projeto 76 

Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas com Ênfase em Gestão Ambiental: A 77 

professora Márcia apresentou a nova proposta com redução do Curso de cinco anos para 78 

quatro anos, redução da carga horária total de 3.660h para 3.250h e implantação do 79 

calendário acadêmico de vinte semanas. Após discussão, a proposta foi aprovada por 80 

unanimidade. 9. Implantação do Curso de Licenciatura no Curso de Ciências 81 

Biológicas: A professora Márcia apresentou a nova proposta de Implantação do Curso 82 

de Licenciatura no Curso de Ciências Biológicas justificando ser uma demanda para a 83 

região e uma reivindicação dos discentes do referido curso. A professora mencionou a 84 

necessidade de contratação de docentes da área específica pedagógica. Após 85 

discussão, a solicitação foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 10. 86 

Apreciação do Termo de contrato entre UFPR e SANPHAR – Saúde Animal LTDA: O 87 

professor Luciano fez relato do referido termo de contrato que será celebrado entre a 88 

UFPR e SANPHAR. O contrato terá vigência de cinco anos e será assinado entre a 89 

Reitoria da UFPR e a empresa. O assunto foi amplamente discutido. O acadêmico Celso 90 

fez o pedido de vistas e o Diretor negou, por entender não haver motivo para tanto já que 91 

todo o processo do projeto, alocação da área e projetos arquitetônicos já havia sido 92 

anteriormente discutido na PRA, PCU e Plano Diretor e que foi aprovada em reunião de 93 

conselho, permanecendo somente a questão do contrato, sendo que o mesmo receberá 94 

todo o subsídio jurídico da UFPR. Feito isso e havendo a compreensão que a discussão 95 

havia sido encerrada, o ponto em questão foi colocado em votação e aprovado por treze 96 

votos, um voto contrário e três abstenções. 11. Apreciação das Regras para Eleição de 97 

Representante Docente do Setor Palotina para o Conselho de Ensino, Pesquisa e 98 

Extensão – CEPE: O professor Cristiano fez a leitura das referidas regras e, após as 99 

correções necessárias, foi aprovada por unanimidade. 12. Solicitação de 100 

Movimentação do Servidor Técnico, Fernando França Giraldes: O professor Luciano 101 

relatou o pedido de movimentação do referido servidor para a UFPR- Paranavaí, sendo 102 

esta solicitação atendida quando houver a vaga. O pedido foi aprovado por unanimidade. 103 

13. Afastamento para Doutorado do Prof. Andre Muniz Afonso: O professor Carlos 104 

Eduardo fez o relato do pedido de afastamento para estudo do referido docente, previsto 105 
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para 08 de abril de 2013 a 07 de abril de 2015, colocado em votação o afastamento, foi 106 

aprovado por unanimidade. 14. Apreciação do pedido de readequação de horário de 107 

Aline Costa Gonzalez para cursar 02 disciplinas de Mestrado: O professor Luciano 108 

fez a leitura do pedido de readequação de horário para cursar duas disciplinas do 109 

mestrado no primeiro semestre do corrente ano, já previamente aprovado pela chefia e o 110 

comprometimento dos colegas em colaborar pelo bom andamento do laboratório. Posto 111 

em votação, o pedido foi aprovado por unanimidade. 15. Apreciação de Estágios 112 

Probatórios: a) 2ª Avaliação de Estágio Probatório do Docente Alexandre Leseur 113 

dos Santos: o professor fez Cristiano a leitura do resultado final da 2ª Etapa do Estágio 114 

Probatório do referido professor que foi aprovado com o total de 100 pontos. Posto em 115 

votação o resultado da banca foi aprovado por unanimidade. b) 2ª Avaliação do Estágio 116 

Probatório do Docente Juliano Cordeiro: a professora Sílvia fez a leitura do resultado 117 

final da 2ª Etapa do Estágio Probatório do referido professor que foi aprovado com o total 118 

de 96 pontos. O referido docente não concordou com a avaliação. Posto em votação o 119 

resultado da banca foi aprovado por unanimidade. c) 3ª avaliação do estágio 120 

probatório do Docente Leandro Portz: o professor Luciano fez a leitura do resultado 121 

final da 3ª Etapa do Estágio Probatório do referido professor que foi aprovado com o total 122 

de 100 pontos. Posto em votação o resultado da banca foi aprovado por unanimidade. d) 123 

3ª Avaliação do Estágio Probatório da Docente Roberta Paulert: o professor Luciano 124 

fez a leitura do resultado final da 3ª Etapa do Estágio Probatório da referida professora 125 

que foi aprovada com o total de 100 pontos. Posto em votação o resultado da banca foi 126 

aprovado por unanimidade. e) 2ª avaliação do estágio probatório do Docente Vilson 127 

Luís Kunz: o professor Cristiano fez a leitura do resultado final da 2ª Etapa do Estágio 128 

Probatório do referido professor que foi aprovado com o total de 100 pontos. Posto em 129 

votação o resultado da banca foi aprovado por unanimidade. f) 1ª Avaliação do Estágio 130 

Probatório da Docente Vivian Carré Missio: o professor Leandro Paiola fez a leitura do 131 

resultado final da 1ª Etapa do Estágio Probatório da referida professora que foi aprovada 132 

com o total de 99 pontos. Posto em votação o resultado da banca foi aprovado por 133 

unanimidade. g) 3ª Avaliação do Estágio Probatório do Servidor Ederson Marcelo 134 

Klein: o técnico Vander fez a leitura do resultado final da 3ª Etapa do Estágio Probatório 135 

do referido servidor que foi aprovado com o total de 70 pontos. O referido servidor não 136 

concordou com a avaliação. Posto em votação o resultado da banca foi aprovado por 137 

unanimidade. h) 1ª Avaliação do Estágio Probatório da Servidora Raquel Minuceli 138 

Vilvert: o técnico Vander fez a leitura do resultado final da 1ª Etapa do Estágio Probatório 139 

do referido servidor que foi aprovado com o total de 100 pontos. Posto em votação o 140 
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resultado da banca foi aprovado por unanimidade. i) 3ª Avaliação do Estágio 141 

Probatório da Servidora Joseane Meotti: a discente Sharlini fez a leitura do resultado 142 

final da 3ª Etapa do Estágio Probatório do referido servidor que foi aprovado com o total 143 

de 100 pontos. Posto em votação o resultado da banca foi aprovado por unanimidade. 144 

Nada mais havendo a ser tratado, o Professor Luciano dos Santos Bersot, às 17h45min, 145 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual eu, Dircelei 146 

Sponchiado, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada por todos 147 

os presentes.  148 

 149 

Luciano dos Santos Bersot 150 

Presidente 151 

 152 

Dircelei Sponchiado  153 

Secretária 154 


