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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO 1 

SETOR PALOTINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 2 

Às 14:00h do dia 20 de novembro 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: Carlos Eduardo Zacarkim, Maria Cristina Milinsk, Nelson Luis 7 

Mello Fernandes, Rodrigo Barbosa Gonçalves, André Luís Filadelpho, Carlos 8 

Henrique Coimbra de Araújo, Leandro Paiola Albrecht, Geraldo Camilo Alberton, 9 

Cristiano Andrigheto, Edilson Caron, Vander Silva Alves, Tiago Machado dos 10 

Santos,  Celso França de Almeida, Mariele Pasuch de Camargo, Selmar Basso,  11 

Américo Fróes Garcez Neto, Erica Cristina Bueno do Prado Guirro, Almir Manoel 12 

Cunico, Roberto  Luis Portz  e Jean Fausto de Carvalho Paulino. Membros 13 

ausentes com justificativa: Helton José Alves, Flávio Shigueru Jojima, Anderson 14 

Luiz de Carvalho, Renata Cristina da Costa Gotardo, Ederson Marcelo Klein, 15 

Cleonice Lubian. Com o número legal de membros presentes, o Professor 16 

Elisandro Pires Frigo deu início à reunião saudando a todos e solicitou a inclusão 17 

do seguinte ponto de pauta: Solicitação de adequação do calendário acadêmico 18 

do Setor Palotina aos feriados municipais. Solicitante: Renata Cristina da Costa 19 

Gotardo. Posto em votação a solicitação de inclusão foi aprovada por 20 

unanimidade. 1. Apreciação da Ata da 14° Reunião do Conselho Setorial do 21 

Setor Palotina. Após correções necessárias, posto em votação a ata foi aprovada 22 

por unanimidade. 2. Apreciação da Ata da 15° Reunião do Conselho Setorial 23 

do Setor Palotina. Após correções necessárias, posto em votação a ata foi 24 

aprovada por unanimidade. 3. Apreciação da Ata da 16° Reunião do Conselho 25 

Setorial do Setor Palotina. Após correções necessárias, posto em votação a ata 26 

foi aprovada por unanimidade. 4. Homologação do resultado da eleição para 27 

coordenador e vice – coordenador do curso de Agronomia. O professor 28 

Vilson Luis Kunz relatou o resultado da eleição para coordenador e vice – 29 

coordenador do curso de Agronomia realizada no dia 29 de outubro de 2013.  A 30 

eleição ocorreu com inscrição de chapa única sendo candidatos os docentes 31 

Vilson Luis Kunz, como coordenador, e Roberto Luis Portz, como vice-32 
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coordenador. Estavam aptos para votar 130 (cento e trinta) discentes e 29 (vinte e 33 

nove) docentes. Após apuração dos votos foi obtido entre os discentes: 0 (zero) 34 

votos nulos, 2 (dois) votos em branco, e 128 (cento e vinte e oito) votos a favor. 35 

Entre os servidores: 0 (zero) votos nulos,  0 (zero) votos em branco e 29 (vinte e 36 

nove) votos favoráveis. Com o resultado apurado foi considerada eleita a chapa 37 

única. Posto em votação a eleição foi aprovada por unanimidade. O professor 38 

Elisandro agradeceu pelo trabalho desempenhado pelo professor Robson F. 39 

Missio e pela professora Michelle S. Frigo durante o tempo em que 40 

permaneceram na coordenação do curso de Agronomia. Também deu boas 41 

vindas e desejou sucesso para os professores Vilson e Roberto.  5. 42 

Homologação do resultado da eleição para coordenador e vice – 43 

coordenador do curso de Medicina Veterinária. O professor André L. 44 

Filadelpho relatou o resultado da eleição para coordenador e vice-coordenador do 45 

curso de Medicina Veterinária realizado no dia 14 de novembro de 2013. A 46 

eleição ocorreu com inscrição de chapa única sendo candidatos os docentes 47 

Geraldo Camilo Alberton como coordenador e Jovanir Ines Muller Fernandes 48 

como vice-coordenadora. Votaram 19 (dezenove) docentes, 02 (dois) técnicos 49 

administrativos em educação e 102 (cento e dois) discentes. Após apuração dos 50 

votos foi obtido: 0 (zero) votos em branco, 01 (um) voto nulo, 01 (um) voto 51 

contrário e 121 (cento e vinte e um) votos favoráveis. Com o resultado apurado foi 52 

eleita a chapa única. O professor Elisandro agradeceu o trabalho do professor 53 

André e da professora Silvia durante o tempo em que permaneceram a frente da 54 

coordenação do curso de medicina veterinária e desejou sucesso ao professor 55 

Geraldo e a professora Jovanir neste novo trabalho. O professor Andre L. 56 

Filadelpho agradeceu o apoio da direção, coordenadores e alunos durante o 57 

tempo de seu mandato. Após, o professor André pediu licença e retirou-se da 58 

reunião. 6. Indicação do Coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências 59 

Exatas. O professor Elisandro relatou que o professor Carlos H. C de Araújo é o 60 

único representante do curso de Licenciatura em Ciências Exatas e se faz 61 

necessário um coordenador para dar início aos trabalhos do novo curso. Sendo 62 

assim, indicou o nome do professor Carlos para assumir a coordenação de tal 63 

curso. Posto em votação o pedido foi aprovado por unanimidade. Como o 64 
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professor Carlos passa a ocupar uma nova cadeira no conselho diretor, o 65 

professor Leandro Paiola Albrecht, seu atual suplente na cadeira antiga, passará 66 

a ser titular desta. 7. Solicitação de mudança de Colegiado de Curso de 67 

Tecnologia em Biotecnologia da docente Mabel Karina Arantes para o Curso 68 

de Licenciatura em Ciências Exatas. Solicitante – Nelson Luis Mello 69 

Fernandes. O professor Nelson relatou o pedido da professora Mabel Karina 70 

Arantes de mudança de colegiado do curso de Tecnologia em Biotecnologia para 71 

o curso de Licenciatura em Ciências Exatas do Setor Palotina. Relatou que o 72 

colegiado do Curso de Tecnologia em Biotecnologia se reuniu em data anterior e 73 

aprovou por unanimidade a mudança de curso da professora Mabel. O professor 74 

Nelson destacou que a mesma poderá contribuir de forma positiva para o Curso 75 

de Licenciatura em Ciências Exatas. A mudança da professora para do Curso de 76 

Licenciatura em Ciências Exatas está condicionada à mudança do seu regime de 77 

trabalho atual de 20 horas semanais para 40 horas DE (dedicação exclusiva), 78 

utilizando a pontuação (1,12 pontos) das vagas que serão recebidas em breve 79 

para a abertura do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas no Setor Palotina. 80 

Em contrapartida, o Curso de Tecnologia em Biotecnologia poderá utilizar a 81 

pontuação de 0,58 pontos para abertura de concurso público para contratação de 82 

docente em regime de trabalho de 20 horas semanais, sendo que o colegiado do 83 

Curso de Biotecnologia se reunirá para discutir o perfil da nova vaga docente. Foi 84 

destacado ainda que em uma recente reunião o Conselho Diretor já havia 85 

aprovado a mudança do regime de trabalho da professora Mabel. Posto em 86 

votação o pedido de mudança de colegiado da professora Mabel com alteração 87 

de regime de trabalho de 20 horas semanais para 40 horas DE foi aprovado por 88 

unanimidade. 8. Pedido de redistribuição de servidor da Universidade Federal 89 

da Fronteira Sul – UFFS, Campus Realeza, para UFPR – Setor Palotina – 90 

Solicitante: Alecxandro Pellin. O professor Elisandro relatou o pedido de 91 

redistribuição do técnico administrativo em educação, nível D, de Alecxandro 92 

Pellin. Após discussão ficou decidido que os coordenadores de curso e a direção 93 

do hospital veterinário irão se reunir para análise e parecer sobre o pedido. 9. 94 

Homologação de estágios probatórios de servidores docentes. 3° avaliação 95 

de Yara Moretto com 100 pontos, 1° avaliação de André Martins Vaz dos Santos 96 
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com 100 pontos, 3° avaliação de Jonathan Dieter com 100 pontos, 3° avaliação 97 

de Lilian Carolina Rosa da Silva com 100 pontos, 3° avaliação de Juliano Cordeiro 98 

com 100 pontos. Posto em votação todas as avaliações de estágio probatório 99 

foram aprovadas por unanimidade. 10. Regulamentação dos Grupos de 100 

Estudos do Setor Palotina. A professora Erica relatou que alguns grupos de 101 

estudo do Setor não estão devidamente regularizados. Salientou também que o 102 

professor que está à frente do grupo deve ter afinidade com a área de estudos do 103 

mesmo. Após discussões ficou decidido que todos os grupos devem regularizar-104 

se junto aos Colegiados. 11. Apreciação para realização do III Curso de 105 

Ultrassonografia Veterinária – Módulo de Cães e Gatos. Solicitante: Flávio 106 

Shigueru Jojima. O professor Geraldo Camilo Alberton relatou o pedido do 107 

professor Flávio. O III Curso de Ultrassonografia Veterinária – Módulo de Cães e 108 

Gatos será realizado entre nos dias 22 a 24 de novembro sendo que o mesmo já 109 

foi aprovado na Comissão de Ética no Uso de Animais. Posto em votação o 110 

pedido foi aprovado por unanimidade. 12. Aprovação de “ad referendum” de 111 

afastamento no país. Solicitante: Vagner G. Cortez. O professor Carlos 112 

Eduarzo Zacarkim relatou o pedido de afastamento no país do professor Vagner 113 

Gularte Cortez para participar do VII Congresso Brasileiro de Micologia, em Belém 114 

– Pará, entre os dias 24 a 29 de novembro de 2013. Relatou que a participação 115 

no evento será custeada com recursos da UFPR e Fundação Araucária e que não 116 

haverá prejuízo acadêmico, pois está antecipando algumas atividades em acordo 117 

com demais professores da disciplina. Posto em votação o pedido de afastamento 118 

no país foi aprovado por unanimidade. 13. Aprovação de “ad referendum” da 119 

solicitação de abertura de concurso público para contratação de docente na 120 

área de topografia e desenho técnico. Solicitante – Carlos Eduardo 121 

Zacarkim. O professor Carlos relatou que o pedido de abertura de concurso já 122 

havia sido enviado a PROGEPE, porém, a mesma negou, pois, não estava 123 

especificada a área de atuação do novo /a docente. Após as correções 124 

necessárias o processo foi reencaminhado para a PROGEPE, sendo os requisitos 125 

mínimos para a inscrição a Graduação em Engenharia de Pesca, Engenharia de 126 

Aquicultura, Engenharia Agrícola, Engenharia Cartográfica ou Agronomia, com 127 

mestrado na área de agrárias ou áreas afins e os pontos definidos foram: 1. 128 
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Cálculo aplicado a engenharia; 2. Métodos de medida de ângulos e métodos de 129 

medida de distâncias; 3. Instrumental topográfico e poligonais topográficas; 4. 130 

Altimetria, corte e aterro; 5. Levantamentos planialtimétricos aplicados a cadastro; 131 

6. Tipos de desenho técnico e normatização; 7. Emprego de escalas; 8. Projeções 132 

ortogonais; 9. Cortes e seções; 10. Cotagem; planta baixa e elevações. Posto em 133 

votação o pedido foi aprovado por unanimidade.  14. Plano de equivalência de 134 

disciplinas e re-opção para o Curso de Engenharia de Aqüicultura. – 135 

Solicitante: Carlos Eduardo Zacarkim. O professor Carlos relatou os planos de 136 

equivalência de disciplinas do Curso de Tecnologia em Aqüicultura para o Curso 137 

de Engenharia de Aqüicultura, e de re-opção de Curso. Relatou também que 138 

estruturação da proposta de migração dos discentes, regularmente matriculados 139 

no atual Curso Superior de Tecnologia em Aqüicultura, para o futuro curso de 140 

Bacharelado em Engenharia de Aqüicultura deverá considerar a relação das 141 

disciplinas atuais do curso que serão passíveis de equivalência com a nova matriz 142 

curricular do curso de Bacharelado em Engenharia de Aqüicultura. Posto em 143 

votação, o pedido foi aprovado por unanimidade. 15. Ocupação do Bloco 144 

Didático IV pelo Curso de Engenharia de Aqüicultura. O professor Carlos 145 

Eduardo Zacarkim relatou que no ano de 2009 os professores do curso de 146 

Tecnologia em Aqüicultura tiveram que sair dos gabinetes do bloco 2 e se 147 

deslocar para o prédio do seminário, com a garantia de que os gabinetes do 148 

futuro bloco 4 seriam para os professores do curso de Aqüicultura. Na época, eles 149 

tiveram que arcar com os custos de Internet, pequenas reformas entre outras 150 

situações para poderem trabalhar nas salas do seminário. Atualmente, o bloco 4 151 

que está sendo construído, deverá contar com laboratórios de Aqüicultura em 152 

parceria com os de Biotecnologia e Nutrição. O professor Carlos esclareceu que a 153 

discussão não era sobre a utilização das salas de aula do bloco 4, e sim, sobre a 154 

ocupação dos gabinetes do bloco pelos  professores do curso de Aqüicultura. 155 

Após discussão ficou decidido que a comissão responsável deverá trazer para a 156 

próxima reunião uma proposta de ocupação dos gabinetes do bloco 4 e 5 . Posto 157 

em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade, sendo que a comissão 158 

deverá trazer um parecer sobre a ocupação dos gabinetes dos blocos 4 e 5 na 159 

próxima reunião. 16. Apreciação do relatório da comissão de implantação da 160 
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cantina. Solicitante: Roberto Luis Portz. O professor Roberto apresentou um 161 

documento contendo informações levantadas pela comissão de implantação de 162 

uma cantina no Setor Palotina, onde consta o servidor responsável pela agenda, 163 

visitação e acompanhamento dos interessados, servidor responsável pela 164 

fiscalização do futuro contrato, localização, horário de funcionamento, número 165 

estimado da comunidade, responsabilidades da empresa, comida e bebidas 166 

fornecidas, valores. O professor Elisandro relatou a situação atual da cantina é 167 

irregular, e que a mesma paga aluguel mensal para os centros acadêmicos. O 168 

conselheiro Celso F. de Almeida relatou que alguns centros acadêmicos 169 

renunciaram o devido valor. O professor Nelson Fernandes solicitou ao 170 

Conselheiro Celso F. de Almeida uma prestação de contas dos valores recebidos 171 

pelos centros acadêmicos e quais centros renunciaram o valor. Após discussão, 172 

posto em votação o documento relatado foi aprovado por unanimidade. 173 

Entretanto, é necessário que a comissão entregue o relatório final detalhado para 174 

servir de base no futuro processo licitatório. 17. Solicitação de indicação de 175 

membro para compor o CEUA. Solicitante: Erica C. B. P Guirro. A professora 176 

Erica relatou o pedido de indicação de um nome de docente graduado em 177 

ciências biológicas, independente do colegiado e/ou departamento em que esteja 178 

lotado, para compor a Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA /Palotina, 179 

devido a exoneração da professora Márcia dos Santos Menezes. Após discussão 180 

foi indicado o professor Luis Augusto Macedo Mestre. Posto em votação o pedido 181 

foi aprovado por unanimidade. 18. Aprovação de “ad referendum” da 182 

solicitação de abertura de concurso público para contratação de docente 183 

nas áreas: Sistemas de produção e Extensão Rural; Fitotecnia: Ecofisiologia 184 

e Produção de Sementes; Fitotecnia: Horticultura. O professor Vilson Luiz 185 

Kunz relatou o pedido de aprovação de abertura de concurso público para 186 

preencher as vagas docente. Os pontos para o concurso são os seguintes: 187 

Fitotecnia: Horticultura: 1- Fruticultura tropical; 2- Fruticultura: podas; 3- 188 

Propagação de plantas e viveiros; 4-Produção de hortaliças; 5- Cultivo protegido 189 

de plantas; 6- Cultivo de plantas ornamentais e paisagismo; 7- Pós-colheita em 190 

horticultura;  8- Horticultura e agronegócio.  Sistema de Produção e Extensão 191 

Rural: 1 - Perícias e imóveis rurais; 2 - Responsabilidade e ética no exercício 192 
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profissional; 3 - Aptidão agrícola das terras; 4- Princípios em agricultura 193 

conservacionista; 5- Sistemas agroflorestais; 6- Integração lavoura-pecuária; 7- 194 

Indicadores de sustentabilidade em agroecossistemas; 8 - Métodos e técnicas em 195 

extensão rural. Fitotecnia, Ecofisiologia e Produção de Sementes: 1- Avaliação do 196 

estado nutricional das plantas; 2 - Fisiologia de sementes de plantas cultivadas; 3 197 

- Vigor e métodos de controle de qualidade de sementes; 4 - Recomendação de 198 

adubação em grandes culturas; 5 - Ecofisiologia do cafeeiro; 6 - Ecofisiologia da 199 

cana-de-açúcar; 7 - Manejos agrotecnológicos na cultura da mandioca; 8 - 200 

Manejos agrotecnológicos na cultura do algodão. Posto em votação o pedido foi 201 

aprovado por unanimidade. 19. Solicitação de adequação do calendário 202 

acadêmico do Setor Palotina aos feriados municipais. Solicitante: Renata 203 

Cristina da Costa Gotardo. O conselheiro Vander Silva Alves relatou o pedido 204 

esclarecendo que nos últimos anos os servidores de Palotina não puderam 205 

comemorar os feriados municipais, devido a sua não previsão no calendário 206 

acadêmico. Sendo assim, a conselheira solicita que o Conselho Diretor de 207 

Palotina encaminhe ao CEPE a adequação dos feriados municipais ao calendário 208 

acadêmico. Após discussão ficou decidido que os conselheiros Renata C. C. 209 

Gotardo, Cristiano Andrigheto e Celso França de Almeida deverão trazer para a 210 

próxima reunião um parecer dos dias de feriado e possíveis pontos facultativos. O 211 

professor Nelson sugeriu que os pontos facultativos sejam tratados da mesma 212 

forma dentro do Setor, ou seja, o Conselho decide se o setor irá parar ou não e 213 

como irão ser repostas estas horas para evitar que alguns setores parem e outros 214 

continuem com suas atividades. Posto em votação o pedido foi aprovado por 215 

unanimidade. 19. Assuntos Gerais.  A) O professor Elisandro avisou que os 216 

extratos de ata serão validados somente após aprovação da ata pelo conselho, 217 

pois, o extrato também é documento. Pediu também que tanto as atas do 218 

Conselho Setorial quanto as atas dos colegiados sejam divulgadas pelo site, 219 

mural etc. B) Com a eleição dos novos coordenadores de Agronomia e Medicina 220 

Veterinária, alguns conselheiros passaram a ocupar outras cadeiras, assumindo 221 

como titular seus suplentes. Como já está no fim de ano e, ano que vem, ocorrerá 222 

uma reestruturação do Conselho devido aos departamentos ficou decidido que 223 

não haverá eleição para suplentes.  C) O professor Elisandro agradeceu ao 224 
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conselheiro Selmar Basso pelos esforços em favor do Setor Palotina, e em 225 

especial, por ter conseguido junto a comunidade a doação de um pulverizador e 226 

uma semeadora. D) o professor Geraldo C. Alberton informou que começou a ser 227 

construído o laboratório de experimentação de suínos e a previsão para término é 228 

março/2014. Nada mais havendo a ser tratado, o professor Elisandro Pires Frigo 229 

às 16:00 horas agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, 230 

da qual eu, Vanessa Araldi, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada, 231 

será assinada por todos os presentes.  232 
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