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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO 1 

SETOR PALOTINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 2 

Às 09:00h do dia 19 de Julho 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; Robson Missio; Carlos Eduardo 7 

Zacarkim, Maria Cristina Milinsk, André Luís Filadelpho, Flávio Shigueru Jojima, 8 

Carlos Henrique Coimbra Araújo, Nelson Luis Mello Fernandes, Leandro Paiola 9 

Albrechet, Vagner Gularte Cortez, Alexandre Leseur dos Santos, Renata Cristina 10 

da Costa Gotardo, Elias Naor Schlosser, Tiago Machado dos Santos, Fábio 11 

Henrique Krenchinski, Celso França de Almeida, Mariele Pasuch de Camargo, 12 

Erica Cristina Bueno do Prado Guirro, Cristiano Andrigheto, Américo Fróes 13 

Garcez Neto e Almir Manoel Cunico. Membros ausentes com justificativa: Geraldo 14 

Camilo Alberton e suplente, Márcia Santos de Menezes e suplente. Com o 15 

número legal de membros presentes, o Professor Elisandro deu início à reunião 16 

saudando a todos e solicitou a inclusão dos seguintes pontos de pauta: Pedido de 17 

redistribuição da servidora Layane Cristini Antônio da Silva. Aprovação de 18 

projetos FDA da professora Erica Cristina Bueno do Prado Guirro, do professor 19 

Cristiano Andrigheto e do professor Carlos Eduardo Zacarkim, além do pedido de 20 

afastamento do País do professor Américo Fróes Garcez Neto. Posto em votação 21 

os pedidos de inclusão de ponto de pauta foram aprovados por unanimidade. 1. 22 

Leitura da ata da 11a Reunião Ordinária; Os professores Roberto Portes e 23 

Roberta Paulert fizeram a leitura da ata da 11a Reunião Ordinária, que após 24 

correções necessárias, foi aprovada por unanimidade. O professor Nelson Luis 25 

Mello Fernandes sugeriu que as atas fossem enviadas juntamente com a 26 

convocação das reuniões setoriais para leitura e posteriormente, durante a 27 

Reunião Setorial, se realizassem as correções necessárias e a aprovação. Posto 28 

em votação, o pedido foi aprovado por unanimidade. 2. Homologação do 29 

resultado das eleições para representantes docentes do Conselho Setorial; 30 

O professor André Luis Filadelpho fez a leitura da ata de eleição dos membros 31 

representantes do Conselho Setorial. No total, 45 servidores docentes votaram, 32 
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sendo 5 votos nulos. A chapa 1, composta pelos membros Dile Pantarolo Stremel 33 

– Titular e Luis Fernando Souza Gomes - Suplente contabilizou 8 votos e a chapa 34 

2, composta pelos professores Roberto Luis Portz – Titular e Roberta Paulert – 35 

Suplente, recebeu 32 votos. A chapa 2 foi declarada a vencedora e seus 36 

membros passam a representar os docentes nas reuniões de Conselho Setorial. 37 

Após a leitura a homologação foi aprovada por unanimidade. 3. Solicitação dos 38 

representantes da Pós-graduação para assento com direito a voz e voto no 39 

Conselho Setorial; A professora Erica Cristina Bueno do Prado Guirro informou 40 

que os Programas de Pós-Graduação em Ciência Animal e em Aquicultura e 41 

Desenvolvimento Sustentável, representados pelos respectivos coordenadores e 42 

vice-coordenadores, possuem apenas direito à voz nas reuniões do Conselho 43 

Setorial. Desta forma, os mesmos solicitam também o direito a voto, visto que o 44 

regimento do Setor está em fase de desenvolvimento e poderá demorar alguns 45 

meses para ser finalizado. Posto em votação o pedido de direito a voto para os 46 

coordenadores de Pós-Graduação foi aprovado pela maioria dos votos, sendo um 47 

voto contrário. 4. Aprovação de “ad referendum” de solicitação de divisão de 48 

disciplina e inclusão de disciplinas optativas para o curso de Tecnologia em 49 

Biotecnologia – Solicitante Nelson Fernandes; O professor Nelson Luis Mello 50 

Fernandes solicitou a inclusão de disciplinas optativas do curso de Medicina 51 

Veterinária, a serem ofertadas para o Curso Superior de Tecnologia em 52 

Biotecnologia, sendo elas: CP003 Bioestatística; CP074 Metodologia Científica: 53 

CP086 Plantas Medicinais; CP066 Controle Microbiológico de Produtos de 54 

Origem Animal; CP064 Controle de qualidade e Inocuidade de P.O.A. e CP070 55 

Fundamentos de Higiene e Conservação de P.O.A.. Após discussão e posto em 56 

votação, o pedido de inclusão de disciplinas foi aprovado por unanimidade. 5. 57 

Criação de duas disciplinas optativas no curso de Medicina Veterinária: 58 

“Princípios de Bioterismo e de Farmacologia Experimental” e “Tópicos 59 

Especiais em Diagnóstico Veterinário”. – Solicitante professor André Luis 60 

Filadelpho; O professor André Luis Filadelpho explanou sobre a criação de duas 61 

disciplinas optativas a serem ofertada no curso de Medicina Veterinária, sendo 62 

elas: “Princípios de Bioterismo e de Farmacologia Experimental” e “Tópicos 63 

Especiais em Diagnóstico Veterinário”. Após debate e posto em votação, a 64 
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criação das disciplinas foi aprovada por unanimidade. 6. Aprovação de “ad 65 

referendum” de renovação de contrato de professor substituto Suzymeiri 66 

Baroni; Após explanação do professor André Luís Filadelpho sobre a 67 

necessidade de renovação do contrato da professora Suzymeiri Baroni, o pedido 68 

foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. 7. Aprovação de “ad 69 

referendum” de renovação de contrato de professor substituto Bruna 70 

Parapinski dos Santos; Após explanação do professor André Luís Filadelpho 71 

sobre a necessidade de renovação do contrato da professora Bruna Parapinski 72 

dos Santos o pedido foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade.8. 73 

Diários de classe; O professor Elisandro Pires Frigo solicitou aos coordenadores 74 

de curso para repassarem aos colegiados que ao final de cada semestre, seja 75 

entregue na coordenação os diários de classe no prazo estipulado pelo calendário 76 

escolar. Solicitou também que no final de cada semestre seja impresso o 77 

documento com as notas finais, assinado e entregue na coordenação a fim de ser 78 

arquivado.T 9. Solicitação de readequação de horário da técnica de 79 

laboratório Taiomara Butzke Dapper para cursar disciplinas de Pós-80 

Graduação, nível Mestrado oferecido pela Unioeste – Campus Cascavel; O 81 

técnico Elias Naor Schlosser relatou o pedido da técnica de laboratório Taiomara 82 

Butzke Dapper em readequar o horário de trabalho para que possa cursar as 83 

disciplinas ofertadas pelo Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em 84 

Conservação e Manejo de Recursos Naturais na UNIOESTE – Campus de 85 

Cascavel. Posto em votação, o pedido foi aprovado por unanimidade. 10. 86 

Redistribuição do Prof. Eduardo Ossamu Nagao da UFAM para a UFPR – 87 

Setor Palotina; O professor Elisandro Pires Frigo relatou o pedido de 88 

redistribuição do professor Eduardo Ossamu Nagao da Universidade Federal do 89 

Amazonas – UFAM para a UFPR – Setor Palotina. Posto em votação, o pedido foi 90 

negado por falta de vagas no Setor Palotina. 11. Solicitação de movimentação 91 

do docente Fábio Meurer do Setor Palotina – UFPR para o Campus de 92 

Jandaia do Sul – UFPR; O professor Elisandro Pires Frigo relatou o pedido de 93 

movimentação do professor Fábio Meurer da UFPR – Setor Palotina para a UFPR 94 

Campus de Jandaia do Sul, com permuta imediata de vaga. O pedido de 95 

redistribuição foi aprovado por unanimidade. Foi solicitado pelo Coordenador do 96 
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Curso de Tecnologia em Aquicultura, Professor Carlos Eduardo Zacarkim, que 97 

esta vaga, quando disponibilizada, seja vinculada ao curso de origem do referido 98 

professor, sendo a solicitação aprovada por unanimidade. 12. Solicitação de 99 

movimentação da docente Leda Maria Saragioto Colpini do Setor Palotina – 100 

UFPR para o campus de Jandaia do Sul – UFPR; O professor Elisandro Pires 101 

Frigo relatou o pedido de movimentação da professora Leda Maria Saragioto 102 

Colpini da UFPR – Setor Palotina para a UFPR Campus de Jandaia do Sul, com 103 

permuta imediata de vaga. Foi solicitado pela Coordenadora do Curso de 104 

Tecnologia em Biocombustíveis, Professora Maria Cristina Milinsk, que esta vaga, 105 

quando disponibilizada, seja vinculada ao curso de origem da referida professora, 106 

sendo a solicitação aprovada por unanimidade. 13. Solicitação de 107 

movimentação do docente Raimundo Alberto Tostes do Setor Palotina – 108 

UFPR para o campus de Jandaia do Sul – UFPR; O professor Elisandro Pires 109 

Frigo relatou o pedido de movimentação do professor Raimundo Alberto Tostes 110 

da UFPR – Setor Palotina para a UFPR Campus de Jandaia do Sul, com permuta 111 

imediata de vaga. Após a votação iniciou-se discussão a respeito da destinação 112 

desta vaga. O professor Robson Missio informou sobre a existência de uma ata 113 

em que ficou definido que próxima vaga existente no Curso de Medicina 114 

Veterinária iria para o Curso de Agronomia, pois, anteriormente, este curso havia 115 

cedido uma vaga para o curso de Medicina Veterinária, a qual foi permutada para 116 

a vinda do professor Geraldo Camilo Alberton. Após discussão surgiram três 117 

propostas para a referida situação: Proposta 1 - o professor Nelson Luis Mello 118 

Fernandes sugeriu que fosse dado o mesmo encaminhamento que os demais 119 

pedidos de redistribuição, discutidos e aprovados nesta reunião; Proposta 2 - o 120 

servidor Elias Naor Schlosser sugeriu que a redistribuição do professor Raimundo 121 

fosse aprovada e que em uma futura reunião do Conselho Setorial seja decidido o 122 

destino da vaga; Proposta 3 - o professor Alexandre Leseur dos Santos sugeriu 123 

que a vaga vinculada à saída do professor Raimundo permanecesse no curso de 124 

Medicina Veterinária, e que a primeira vaga sob júdice liberada para o Setor 125 

Palotina, seja destinada ao curso de Agronomia. Posto as propostas em votação, 126 

dois conselheiros abstiveram-se de votar; a Proposta 1 obteve 4 votos à favor, a 127 

proposta 2 obteve 11 votos à favor e a proposta três 1 voto à favor. Desta forma, 128 
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a movimentação do docente Raimundo Alberto Tostes foi aprovada. Ficou 129 

definido que em uma futura reunião será discutido o destino da vaga de 130 

movimentação do docente. 14. Solicitação de alteração de regime de trabalho 131 

da Professora Mabel Karina Arantes; O professor Elisandro Pires Frigo relatou 132 

o pedido da professora Mabel Karina Arantes sobre a solicitação de mudança de 133 

regime de trabalho. A referida professora pertence ao colegiado do Curso 134 

Superior de Tecnologia em Biotecnologia, na classe Assistente nível I, com 135 

regime de trabalho de 20 hrs e pede alteração para o regime de Dedicação 136 

Exclusiva (DE). Esta alteração se faz necessária para adequação das atividades 137 

em andamento da docente em ensino, pesquisa e atividades administrativas, à 138 

carga horária semanal e à remuneração correspondente. O professor Elisandro 139 

Pires Frigo também apresentou o projeto BANPESQ 2013006204, na qual a 140 

referida professora é a coordenadora. Posto em votação o pedido de mudança de 141 

regime de trabalho foi aprovado por maioria, havendo uma abstenção. 15. Carta 142 

de intenções para realização de Acordo de Cooperação entre UFPR/Setor 143 

Palotina e Itaipu Binacional/Paraguai – Solicitante Vagner Gularte Cortez; O 144 

professor Vagner Gularte Cortez relatou sobre a carta de intenções da Itaipú 145 

Binacional/Paraguai em formalizar um convênio para desenvolver projetos de 146 

pesquisa no lado paraguaio de domínio da Itaipú Binacional. Posto em votação o 147 

pedido de formalização foi aprovado por unanimidade. 16. Apreciação de 148 

relatório da comissão de estudos sobre vagas de estacionamento – 149 

Solicitante professor Cristiano Andrigheto; O professor Cristiano Andrigheto 150 

fez o relato da Comissão de estudos para uso e dimensionamento do pátio de 151 

vagas para veículos da comunidade do Setor Palotina. O professor informou os 152 

problemas encontrados durante o levantamento realizado, bem como, apontou 153 

algumas medidas para minimizar parte destes problemas, visando atender às 154 

demandas específicas e melhorar o uso geral das áreas destinadas para 155 

estacionamento no Setor. Após debate e posto em votação, o relatório foi 156 

aprovado por maioria, sendo um voto contrário. 17. Indicação de membros para 157 

compor a comissão de estudos para implantação de uma cantina no Setor 158 

Palotina; O professor Elisandro Pires Frigo relatou sobre a necessidade de 159 

indicar membros para compor a comissão de estudos de implantação de uma 160 
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cantina no Setor Palotina. Esta comissão deverá apresentar na próxima reunião 161 

do Conselho informações sobre espaço necessário, produtos a serem servidos e 162 

tipo de construção necessária para o funcionamento da cantina. Após debate 163 

ficou definido que farão parte da comissão os seguintes membros: Luciano dos 164 

Santos Bersot (docente); Roberto Luis Portz (docente); Diogo Vigano (discente); 165 

Robson Simões (discente); Bruna Poggere (servidora) e Taiomara Butzke Dapper 166 

(servidora). Posto em votação as indicações foram aprovadas por unanimidade. 167 

18. Solicitação de realocação da biblioteca e do restaurante universitário no 168 

plano diretor – Solicitante Flavio Shigueru Jojima; O professor Flavio Shigueru 169 

Jojima relatou sobre a solicitação de realocação da Biblioteca e do Restaurante 170 

Universitário (R.U.), no atual plano diretor do Setor Palotina, para um local mais 171 

distante do Hospital Veterinário, de preferência em região mais central do Setor.  172 

A solicitação se deve ao fato de que no atual plano diretor a localização do R.U. e 173 

da biblioteca está prevista em área próxima a um ambiente potencialmente 174 

contaminado, com trânsito de cães errantes entre o R.U. e o H.V. e proliferação 175 

de roedores. Além disso, o local anteriormente definido está distante da maioria 176 

dos blocos didáticos e laboratórios, sendo preferível uma localização mais central 177 

que facilite o acesso da comunidade acadêmica. Após debate e posto em votação 178 

o pedido de realocação foi aprovado por unanimidade. 19. Implantação de um 179 

pomar didático na UFPR – Setor Palotina – Solicitante professor Robson 180 

Missio; O professor Robson Missio relatou sobre a necessidade de uma área 181 

para a implantação de um pomar didático, sendo que a área pleiteada fica 182 

próxima à divisa da UFPR com a empresa CONTIAGRO. Entretanto, como 183 

atualmente não existe a demarcação dos limites da área da universidade neste 184 

local, é necessário construir uma cerca. A mesma será feita com as árvores que 185 

foram derrubadas no local. Posto em votação o pedido de implantação do pomar 186 

didático foi aprovado por unanimidade. 20. Solicitação de professores para o 187 

curso de Agronomia – Solicitante Daniella Dutra Martinha; O conselheiro 188 

Celso França de Almeida relatou sobre um abaixo assinado dos acadêmicos do 189 

curso de Agronomia solicitando a contratação de mais professores para o referido 190 

curso. O professor Elisandro Pires Frigo solicitou ao professor Robson Missio, 191 

coordenador do curso, que se manifestasse em relação ao pedido. O mesmo 192 
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relatou que não era de conhecimento do colegiado esta reivindicação, mas que, 193 

no entanto, se dispõe a discutir com os acadêmicos este assunto. O professor 194 

Elisandro solicitou ao colegiado e aos alunos de Agronomia que fizessem um 195 

estudo e apresentassem a real demanda por professores e laboratórios 196 

necessários para a consolidação do curso, embasando desta forma um pedido a 197 

ser entregue para a reitoria da UFPR. O conselheiro Celso França de Almeida 198 

solicitou que após este estudo seja dada uma resposta aos acadêmicos. O 199 

professor Elisandro sugeriu que o representante do DCE se fizesse presente 200 

neste estudo. Após discussão e posto em votação o pedido foi aprovado por 201 

unanimidade. 21. Solicitar junto a PROGRAD, PROGEPE e CEPE 202 

providências em relação a carência de professores nas áreas de anatomia e 203 

fisiologia de animais – Solicitante: Câmara de Ensino; O professor Robson 204 

Missio solicitou que sejam tomadas providências junto a PROGEPE, PROGRAD e 205 

CEPE com relação a carência de professores na área de Anatomia e Fisiologia de 206 

Animais. Esta demanda é justificada pela elevada carga horária dos docentes das 207 

disciplinas, e adicionalmente, pelo fato do professor Arlei José Birck ter se 208 

desligado das aulas de Anatomia Veterinária I e II e Anatomia dos Animais de 209 

Produção (cursos de Agronomia e Medicina Veterinária) a partir do segundo 210 

semestre de 2013, conforme havia sido comunicado anteriormente pelo professor 211 

à Câmara de Ensino. Após discussão ficou decidido que a questão será 212 

encaminhada à PROGRAD e à PROGEPE para ciência e providências. 22. 213 

Solicitação de transformação do Hospital Veterinário em uma Unidade 214 

Gestora Responsável – Solicitante professor Flávio Shigueru Jojima; O 215 

professor Flavio Shigueru Jojima relatou a possibilidade de transformar o Hospital 216 

Veterinário do Setor Palotina em uma Unidade Gestora Responsável. O motivo 217 

desta solicitação ocorre em decorrência do aumento da capacidade 218 

administrativa, desde compras até a arrecadação de recursos. Ocorrendo esta 219 

transformação haverá uma maior independência na aquisição dos materiais 220 

necessários para o funcionamento do Hospital Veterinário e outras atividades. 221 

Após debate e posto em votação o pedido de transformação foi aprovado por 222 

unanimidade. 23. Solicitação de administração do bloco de Química a cargo 223 

do curso de Tecnologia em Biocombustíveis; A professora Maria Cristina 224 
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Milinsk solicitou ao Conselho Diretor que a administração do bloco de química 225 

ficasse a cargo do colegiado do Curso Superior de Tecnologia em 226 

Biocombustíveis. O pedido se deve ao fato de que a maioria das atividades ali 227 

executadas já é de responsabilidade, de forma direta, dos docentes vinculados ao 228 

colegiado. Após ampla discussão, a proposta foi colocada em votação, sendo 229 

contabilizados 1 voto contrário do professor Nelson Fernandes, 5 votos favoráveis 230 

e 5 abstenções. Desta forma, o professor Elisandro Pires Frigo, como presidente 231 

do Conselho, fez uso do voto de minerva, sendo este voto favorável à proposta 232 

apresentada pela professora Maria Cristina. 24. Solicitação de redistribuição da 233 

servidora Layani Chrystini Antônio da Silva. O professor Elisandro Pires Frigo 234 

relatou o pedido de redistribuição da servidora Layani Chrystini Antônio da Silva 235 

da UFPR – Setor Palotina para o IFPR – Instituto Federal do Paraná 236 

Campus/Unidade de Assis Chateaubriand. Este pedido foi formalizado pelo IFPR 237 

que disponibilizou o código de vaga de no 0833983, vaga esta desocupada para o 238 

cargo de Técnico Laboratório Área. Após discussão e posto em votação o pedido 239 

de redistribuição foi aprovado por unanimidade. 25. Aprovação do projeto FDA 240 

do PPGCa – Solicitante Erica Cristina Bueno do Prado Guirro. A professora 241 

explanou sobre a necessidade do projeto de FDA – demanda de fluxo contínuo, 242 

proposta tipo B, intitulada “Aquisição de equipamentos, reagentes e outros 243 

materias de consumo que viabilizem os projetos de pesquisa do Programa de 244 

Pós-graduação em Ciência Animal do Setor Palotina”, no valor de R$19.984,30. 245 

Posto em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. 26. Aprovação do 246 

projeto FDA demanda de fluxo contínuo – Solicitante Taiomara Butzke 247 

Dapper. O professor Cristiano Andrigheto explanou sobre a necessidade do 248 

projeto de FDA – demanda de fluxo contínuo, proposta tipo A, intitulada: 249 

“Aquisição de filtros e lâmpadas UV para o conserto da Cabine de Segurança 250 

Biológica Classe II, Tipo A1 pertencente ao Laboratório de Microbiologia do Setor 251 

Palotina”, de autoria da técnica de laboratório Taiomara Butzke Dapper, no valor 252 

de R$4.451,00. Posto em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. 27. 253 

Aprovação do projeto FDA. O professor Carlos Eduardo Zacarkim explanou 254 

sobre a necessidade do projeto de FDA – demanda de fluxo contínuo, proposta 255 

tipo A, modalidade ensino e graduação, intitulada “Estruturação de Laboratório de 256 
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Ensino Superior do Curso de Tecnologia em Aquicultura da UFPR /Setor 257 

Palotina”, sob responsabilidade do professor Marco Antonio Bacellar Barreiros no 258 

valor de R$79.950,00. Posto em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. 259 

28. Aprovação do projeto FDA. O professor Carlos Eduardo Zacarkim explanou 260 

sobre a necessidade do projeto de FDA – demanda de fluxo contínuo, proposta 261 

tipo B, do programa Agricultura Sustentável, intitulado “Confecção de Material 262 

Informativo do Programa Aquicultura Sustentável - Modalidade Extensão, no valor 263 

de R$20.000,00. Posto em votação o projeto foi aprovado por unanimidade. 29. 264 

Solicitação de afastamento do país. O professor Américo Fróes Garcez Neto 265 

solicitou afastamento do país, com ônus (CNPQ/CAPES/UFPR/TN) para 266 

participação no Congresso Internacional de Pastagens (Austrália/Sydney) e 267 

apresentação de quatro trabalhos, no período de 13 a 21 de setembro de 2013, 268 

incluso o translado. Os encargos didáticos serão repostos pelo próprio professor. 269 

Após discussão e posto em votação o pedido de afastamento do país foi 270 

aprovado por unanimidade. 30. Assuntos Gerais. 1) O professor Elisandro Pires 271 

Frigo relatou sobre o pedido de moção de apoio para a transformação do Pelotão 272 

de Polícia Militar em Companhia de Polícia Militar. Este pedido de moção tem o 273 

apoio e a aprovação do Conselho Setorial. 2) Mudança de data da próxima 274 

reunião do Conselho Setorial. O professor Elisandro Pires Frigo informou que, 275 

devido ao período de férias, a data marcada para a próxima reunião de Conselho 276 

Setorial será alterada, sendo a mudança aprovada pelos demais conselheiros.  277 

Nada mais havendo a ser tratado, o Professor Elisandro Pires Frigo, às 13h40min, 278 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual eu, 279 

Neivair Sponchiado Pastore, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada, 280 

será assinada por todos os presentes.  281 

 282 

Elisandro Pires Frigo 283 

Presidente 284 

 285 

Neivair Sponchiado Pastore 286 

Secretária 287 


