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ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 1 

DO SETOR PALOTINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 2 

Às 09:00h do dia 10 de dezembro 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 Helton José 5 

Alves, Vice - Diretor do Setor e com a presença dos seguintes Membros do 6 

Conselho Diretor: Vilson Luis Kunz, Carlos Eduardo Zacarkim, Maria Cristina 7 

Milinsk, Nelson Luis Mello Fernandes, Márcia dos Santos Menezes, Geraldo 8 

Camilo Alberton, Leandro Paiola Albrecht,  Vagner Goulart Cortez, Edilson Caron, 9 

Renata Cristina da Costa Gotardo,  Elias Naor Schlosser, Tiago Machado dos 10 

Santos, Celso França de Almeida, Selmar Basso,  Carlos Henrique Coimbra de 11 

Araújo, Américo Fróes Garcez Neto e Jean Fausto de Carvalho Paulino. Membros 12 

ausentes com justificativa: Erica Cristina Bueno do Prado Guirro, Mariele Pasuch 13 

de Camargo. Com o número legal de membros presentes, o Professor Helton 14 

José Alves deu início à reunião saudando a todos. 1 - Abertura de concurso 15 

público para contratação de docente na área de Química. O professor Carlos 16 

Henrique Coimbra de Araújo relatou o pedido de abertura de concurso público 17 

para a contratação de professor efetivo para preenchimento de uma vaga na área 18 

de conhecimento “Química”, no regime de trabalho de 40 horas com Dedicação 19 

Exclusiva, o qual terá como critério de seleção de Prova de Títulos, Prova Escrita, 20 

Prova Didática e Defesa da Produção Intelectual, tendo como titulação exigida 21 

graduação em química (bacharelado ou licenciatura) com mestrado ou doutorado 22 

em química ou engenharia química ou química industrial ou ensino de ciências 23 

exatas ou educação. Esta vaga irá atender disciplinas do Curso de Licenciatura 24 

em Ciências Exatas. O programa do concurso público será: ligação e estrutura 25 

das moléculas orgânicas; funções orgânicas e propriedades físico-químicas das 26 

moléculas; estereoquímica; reações de substituição nucleofílica e eliminação; 27 

reações de adição nucleofílica; biomoléculas: carboidratos; biomoléculas: lipídeos; 28 

biomoléculas: aminoácidos, peptídeos e proteínas; enzimas: atuação, 29 

classificação e cinética; a química orgânica das rotas metabólicas. Posto em 30 

votação o pedido de abertura de concurso público para docente foi aprovado por 31 

unanimidade. 2 - Abertura de concurso público para contratação de docente 32 
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na área de Física. O professor Carlos Henrique Coimbra de Araújo relatou o 33 

pedido de abertura de concurso público para a contratação de professor efetivo 34 

para preenchimento de uma vaga na área de conhecimento “Física” no regime de 35 

trabalho de 40 horas com Dedicação Exclusiva, o qual terá como critério de 36 

seleção de Prova de Títulos, Prova Escrita, Prova Didática e Defesa da Produção 37 

Intelectual,  tendo como titulação exigida graduação em física (bacharelado ou 38 

licenciatura) com mestrado ou doutorado em Física ou Matemática ou Educação 39 

ou Ensino de Física ou Ensino de Ciências Exatas ou Astronomia, ou Astrofísica 40 

ou Ensino de Ciências Exatas ou Astronomia ou Astrofísica ou Geofísica oi Físico-41 

Química ou Meteorologia. O programa do concurso público será: leis de Newton e 42 

aplicações; conservação da energia mecânica; estática do ponto material e do 43 

corpo extenso; fluidos – fundamentos; teoria e cinética dos gases; leis da 44 

termodinâmica e aplicações; ondulatória; princípios de eletrodinâmica: aplicações 45 

e circuitos elétricos; fenômenos óticos; espelhos e lentes; física moderna- 46 

fundamentos. Posto em votação o pedido de abertura de concurso público para 47 

docente foi aprovado por unanimidade. 3 - Abertura de concurso público para 48 

contratação de docente na área de Matemática; O professor Carlos Henrique 49 

Coimbra de Araújo relatou o pedido de abertura de concurso público para a 50 

contratação de professor efetivo para preenchimento de uma vaga na área de 51 

conhecimento “Matemática”, no regime de trabalho de 40 horas com Dedicação 52 

Exclusiva, o qual terá como critério de seleção de Prova de Títulos, Prova Escrita, 53 

Prova Didática e Defesa da Produção Intelectual, tendo como titulação exigida 54 

graduação em matemática (bacharelado ou licenciatura) com mestrado ou 55 

doutorado em matemática ou matemática aplicada ou educação ou ensino de 56 

matemática ou ensino de ciências exatas ou estatística. O programa do concurso 57 

público será: Números Naturais, Inteiros, Racionais e Reais; Teoria dos Números: 58 

Algoritmo de Euclides, Números Primos, Congruências; Limites e Continuidade de 59 

Funções de uma Variável Real; Cálculo Diferencial; Cálculo Integral; Álgebra 60 

Linear: Produto Interno, Transformações, Autovalores, Autovetores; Séries, 61 

Sequências e Subsequências; Funções de uma Variável Complexa; Geometria 62 

Euclidiana e Construção Axiomática da Geometria; Geometria Analítica: Vetores, 63 

Retas e Planos, Posições Relativas no Espaço. Posto em votação o pedido de 64 
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abertura de concurso público para docente foi aprovado por unanimidade. 4 - 65 

Abertura de concurso público para contratação de docente na área de 66 

Ciência da Computação. O professor Helton José Alves relatou o pedido de 67 

abertura de concurso público para a contratação de professor efetivo para 68 

preenchimento de uma vaga na área de conhecimento “Computação”, no regime 69 

de trabalho de 40 horas com Dedicação Exclusiva, o qual terá como critério de 70 

seleção de Prova de Títulos, Prova Escrita, Prova Didática e Defesa da Produção 71 

Intelectual tendo como titulação exigida graduação em Ciência da Computação ou 72 

Sistemas de Informação, ou Engenharia de Computação com mestrado ou 73 

doutorado em Ciência da Computação ou Sistemas de Informação ou Engenharia 74 

da Computação. O programa do concurso público será: Lógica proposicional e de 75 

predicados: sintaxe e semântica; Formas normais, Fórmulas de Horn. 76 

Satisfazibilidade; Métodos de dedução: Sistema de dedução natural, Regras de 77 

inferência; Tableaux e Árvores de refutação; Completude dos sistemas formais. 78 

Decidibilidade da lógica proposicional; Problemas: definição, representação, 79 

estratégias de resolução, complexidade; Conhecimento: aquisição e 80 

representação. Raciocínio: definição, tratamento de incerteza e imprecisão; 81 

Aplicações da Inteligência Artificial: sistemas especialistas, raciocínio baseado em 82 

casos, sistemas multiagentes; Redes neurais artificiais e os paradigmas 83 

conexionistas. Computação evolutiva e os paradigmas evolucionários; 84 

Programação orientada a objetos: classes, objetos, métodos, atributos, objetos, 85 

classes, interfaces, herança, polimorfismo, encapsulamento, sobrescrita e 86 

sobrecarga de métodos, exemplos de implementação dos principais conceitos em 87 

uma linguagem de programação orientada a objetos; Padrões de projeto: 88 

conceitos, categorias de padrões, aplicações e exemplos de sua implementação 89 

em uma linguagem de programação orientada a objetos. Posto em votação o 90 

pedido de abertura de concurso público para docente foi aprovado por 91 

unanimidade. 5 - Abertura de concurso público para contratação de docente 92 

na área de Educação. O professor Carlos Henrique Coimbra de Araújo relatou o 93 

pedido de abertura de concurso público para a contratação de professor efetivo 94 

para preenchimento de uma vaga na área de conhecimento “Educação” com 95 

regime de trabalho de 40 horas com Dedicação Exclusiva, o qual terá como 96 
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critério de seleção de Prova de Títulos, Prova Escrita, Prova Didática e Defesa da 97 

Produção Intelectual tendo como titulação exigida graduação em Pedagogia ou 98 

Licenciaturas em Química, Física, Matemática ou Ciências Biológicas com 99 

mestrado ou doutorado em Educação. O programa do concurso público será: 100 

Desenvolvimento Humano, Cultura e Educação; Preconceitos e Estereótipos 101 

Sociais e sua Presença na Vida Escolar Cotidiana; Concepções acerca do 102 

Fracasso Escolar; Aspectos Históricos e Atuais da Relação entre Estado, 103 

Educação e Trabalho; Repercussões dos Debates Filosóficos e Sociológicos na 104 

Educação Básica; Desafios da Sociologia e da Filosofia da Educação para 105 

Formação de Professores; Organização da Educação Básica no Brasil e a 106 

Legislação Educacional; Diversidade Cultural, Relações Étnico-Raciais e 107 

Questões Indígenas; Planejamento, Avaliação e Financiamento da Educação 108 

Básica Pública; Gestão do Sistema de Ensino, Unidade Escolar e Construção de 109 

Projeto Pedagógico. Posto em votação o pedido de abertura de concurso público 110 

para docente foi aprovado por unanimidade. 6 - Aproveitamento de concurso 111 

público de docente na área de Computação da UTFPR Campus Toledo para 112 

UFPR Setor Palotina. O professor Helton José Alves relatou que, no momento, 113 

se faz necessário o aproveitamento de concurso público para a contratação de 114 

docente na área de “Computação”, pois como as aulas pelo calendário de 2014 115 

iniciam no início de fevereiro e as vagas do curso de Licenciatura em Ciência da 116 

Computação foram liberadas recentemente, não haverá tempo hábil para que seja 117 

realizado concurso público. O aproveitamento poderá garantir o início das aulas 118 

de acordo com o calendário, viabilizando a oferta das disciplinas específicas do 119 

curso. Sendo assim, o professor Helton relatou que o candidato Jéfer Benedett 120 

Dörr foi classificado em segundo lugar no concurso realizado na área de 121 

Computação, com edital de Resultado Final n. 082/2012 – CPCP – TD, e que o 122 

mesmo, tem interesse em aceitar o aproveitamento de concurso e também em 123 

trabalhar na cidade de Palotina conforme ofício de aceite do dia 09/12/2013. O 124 

referido professor possui Mestrado em Informática pelo Programa de Mestrado e 125 

Computação da Universidade Federal do Paraná – UFPR. Adicionalmente, a 126 

UTFPR Campus Toledo se manifestou favorável ao aproveitamento do concurso 127 

pela UFPR Setor Palotina. . Posto em votação o pedido teve 6 abstenções sendo 128 
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aprovado. 7 - Aproveitamento de concurso público de docente na área de 129 

Educação da UTFPR Campus Apucarana para UFPR Setor Palotina. O 130 

professor Helton José Alves relatou que, no momento, se faz necessário o 131 

aproveitamento de concurso público para a contratação de docente na área de 132 

“Educação”, pois como as aulas pelo calendário de 2014 iniciam no início de 133 

fevereiro e as vagas do curso de Licenciatura em Ciências Exatas foram liberadas 134 

recentemente, não haverá tempo hábil para que seja realizado concurso público. 135 

O aproveitamento poderá garantir o início das aulas de acordo com o calendário, 136 

viabilizando a oferta das disciplinas específicas do curso. Sendo assim, o 137 

professor Helton relatou que a candidata Loriane Trombini Frick foi classificada 138 

em segundo lugar no concurso realizado na área de Pedagogia , com edital de 139 

Resultado Final n.027/2012 – CPCP - AP, e que a mesma, tem interesse em 140 

aceitar o aproveitamento de concurso  conforme documento de aceite do dia 141 

09/12/2013. A referida professora possui Mestrado em Educação e atualmente 142 

está cursando doutorado em Educação. Adicionalmente, a UTFPR Campus 143 

Apucarana se manifestou favorável ao aproveitamento do concurso pela UFPR 144 

Setor Palotina. Posto em votação o pedido teve 7 abstenções sendo aprovado. O 145 

Conselheiro Elias sugeriu a abertura de Chamada Pública quando houver novas 146 

vagas disponíveis para contratação de docentes no Setor Palotina da UFPR. 147 

Nada mais havendo a ser tratado, o professor Helton José Alves às 10:00 horas 148 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual eu, 149 

Vanessa Araldi, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada 150 

por todos os presentes.  151 

 152 

Helton José Alves 153 

Presidente 154 

 155 

Vanessa Araldi 156 

Secretária 157 


