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ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO 1 

SETOR PALOTINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 2 

Às 9h00min do dia 9 de maio de 2013, na Sala de Reuniões do Bloco 3 

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

Conselho Diretor do Setor Palotina, sob a presidência do Professor Elisandro 5 

Pires Frigo, Diretor do Setor e com a presença dos seguintes Membros do 6 

Conselho Diretor: Helton José Alves, Vice-diretor; Michelle Sato Frigo; Carlos 7 

Eduardo Zacarkim, Nelson Luis Mello Fernandes, Márcia Santos de Menezes, 8 

André Luís Filadelpho, Flávio Shigueru Jojima, Alexandre Leseur dos Santos, 9 

Renata Cristina da Costa Gotardo, Selmar Basso, Erica Cristina Bueno do Prado 10 

Guirro, Eduardo Luis Cupertino Ballester. Membros ausentes com justificativa: 11 

Geraldo Camilo Alberton e suplente. Com número legal de membros presentes, o 12 

Professor Elisandro deu início à reunião solicitando inclusão de ponto de pauta 13 

sobre a solicitação de  redistribuição de servidor da UTFPR – Campus Toledo 14 

para a UFPR – Setor Palotina, sendo o pedido de inclusão do ponto de pauta foi 15 

aprovada por todos. Assim sendo, deu-se início aos pontos de pauta propostos e 16 

incluído. 1. Aprovação de proposta para criação de vestibular de inverno no 17 

processo seletivo do vestibular: O professor Nelson relatou reunião realizada 18 

com a PROGRAD, na qual foi discutido sobre a proposta de realização do 19 

vestibular de inverno no processo seletivo do vestibular, sendo que a mesma 20 

informou que existe a possibilidade de aprovação, mas que todos os tramites 21 

legais deveriam ser seguidos. Desta forma reuniram-se os colegiados de curso do 22 

Setor Palotina, sendo que todos aprovaram a proposta por unanimidade. Aberta a 23 

discução foi levantada a possibilidade de unificar o processo seletivo do vestibular 24 

de inverno com o processo seletivo do vestibular do Setor Litoral. Além disso foi 25 

salientada a necessidade do Setor Palotina estabelecer uma estratégia para a 26 

divulgação deste processo seletivo. Colocado em votação a proposta foi aprovada 27 

por unanimidade.  2. Aprovação do PPP do curso de Engenharia de 28 

Aquicultura. Interessado: Prof. Carlos Eduardo Zacarkim.  O professor Carlos 29 

relatou que enviou pra a PROGRAD a proposta para a criação do curso superior 30 

de Engenharia de Aquicultura, a qual devolveu o processo e solicitou algumas 31 

alterações, as quais foram todas atendidas e desta forma solicita aprovação deste 32 
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Conselho Setorial. O professor André questionou sobre a situação dos alunos já 33 

formados no curso superior de Tecnologia de Aquicultura solicitar a 34 

complementação dos estudos para obter o título de Engenheiro de Aquicultura. O 35 

Professor Carlos informou que a única forma dos alunos reingressarem na 36 

Universidade para obter este título seria através do PROVAR. A professora 37 

Marcia questionou como seriam disponibilizadas vagas para a contratação de 38 

professores para suprir a demanda deste novo curso, o professor Carlos informou 39 

que existe a possibilidade de abertura de quatro vagas para professor substituto, 40 

os quais atenderiam as necessidades iniciais do curso. O professor Helton 41 

sugeriu a mudança do ponto de pauta para aprovação das alterações do PPP, ao 42 

invés de aprovação do PPP do curso de engenharia de Aquicultura, o qual foi 43 

aprovado por todos os presentes. Colocado em votação foi aprovado por maioria, 44 

sendo que houve abstenção da conselheira Renata Cristina da Costa Gotardo. 3. 45 

Solicitação de redistribuição da UTFPR – Campus Toledo para a UFPR – 46 

Setor Palotina. A professora Maria Cristina relatou o pedido de redistribuição do 47 

docente Luiz Carlos Dias da UTFPR – Campus Toledo em permuta com a vaga 48 

da professora Diane Ostroski da UFPR – Setor Palotina. Esta solicitação já foi 49 

aprovada em reunião do Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em 50 

Bicombustíveis, o qual a referida professora está vinculada. Colocado em 51 

votação, o pedido foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser 52 

tratado, o Professor Elisandro Pires Frigo, às 9h57min, agradeceu a presença de 53 

todos e declarou encerrada a reunião, da qual eu, Neivair Sponchiado Pastore, 54 

lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada por todos os 55 

presentes.  56 
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