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ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

DIRETOR DO SETOR PALOTINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 2 

DO PARANÁ 3 

Às 13:35h do dia 07/03/2014, na Sala de Reuniões do Bloco Administrativo do 4 

Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná, reuniu-se o Conselho Diretor 5 

do Setor Palotina, sob a presidência do Professor Elisandro Pires Frigo,  Diretor 6 

do Setor e com a presença dos seguintes Membros do Conselho Diretor: Roberto 7 

Luis Portz, Carlos Eduardo Zacarkim, Maria Cristina Milinsk, Nelson Luis Mello 8 

Fernandes, Márcia Santos de Menezes, Geraldo Camilo Alberton, Leandro Paiola 9 

Albrecht, Anderson Luiz de Cavalho, Cristiano Andrigheto, Alexandre Leseur dos 10 

Santos, Elias Naor Schlosser, Tiago Machado dos Santos, Mariele Pasuch de 11 

Camargo, Américo Fróes Garcez Neto, Selmar Basso, Almir Manoel Cunico, 12 

Roberta Paulert, Danielle Dutra Martinha, Carlos Henrique Coimbra de Araújo e 13 

Jéfer Benedett Dörr. Membros ausentes com justificativa: Renata Cristina da 14 

Costa Gotardo, Jean Fausto de Carvalho Paulino e Cleonice Lubian. Com o 15 

número legal de membros presentes, o professor Elisandro Pires Frigo deu início 16 

à reunião saudando a todos. Relatou que recebeu um e-mail com o pedido dos 17 

alunos quanto para a retirada de ponto 1 da pauta, pois, segundo eles os alunos 18 

desconheciam o assunto em questão. A Professora Maria Cristian Milinsk relatou 19 

que há mais de 1 ano que a proposta de Criação do Curso de Engenharia em 20 

Energias Renováveis está sendo discutida no Colegiado e no Conselho Diretor, e 21 

que a extinção do  Curso de Tecnologia em Biocombustíveis se faz necessária 22 

para aprovação do novo curso. Relatou ainda que existem representantes 23 

discentes em todas as reuniões de Colegiado e do Conselho e que estes são 24 

responsáveis por levar as informações aos demais alunos e que na Coordenação 25 

do Curso até o momento não houve solicitação de maiores esclarecimentos. 26 

Posto em votação o pedido de retirada do ponto de pauta foi negado por 27 

unanimidade. O professor Elisandro propôs que a professora Maria Cristina 28 

fizesse uma explanação conjunta dos pontos 1 a 4, pois todos se tratam do 29 

mesmo assunto e estão interligados e que as discussões e votação fosse feita no 30 

final. Posto em votação sobre a explanação conjunta dos pontos 1 a 4 o pedido foi 31 

aprovado. 1) Extinção do Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis 32 
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a partir de 2015. Solicitante: Maria Cristina Milinsk. A professora Maria Cristina 33 

relatou que como já foi enviada a proposta de criação do Curso de Engenharia em 34 

Energias Renováveis, se faz necessária a extinção gradativa do Curso de 35 

Tecnologia em Biocombustíveis caso o curso proposto seja aprovado, e que os 36 

alunos do curso de Tecnologia serão atendidos com qualidade até o prazo final 37 

para a conclusão do mesmo que ocorrerá até 2019. O professor Nelson 38 

Fernandes relatou que primeiro se faz necessário a criação de 1 novo curso para 39 

posterior extinção de outro.  2- Alocação de 60 vagas para Criação do Curso 40 

de Engenharia de Energias Renováveis, e redistribuição de 20 vagas para a 41 

licenciatura em Cinências Exatas. Solicitante: Maria Cristina Milinsk. A 42 

professora Maria Cristina relatou que a proposta para a criação do Curso de 43 

Engenharia de Energias Renováveis foi encaminhada a PROGRAD com 60 vagas 44 

anuais, porém, o Curso de Tecnologia em Biocombustíveis oferece 80 vagas 45 

sendo necessário á redistribuição de 20 vagas para sua implantação. Em comum 46 

acordo entre as Coordenações de Tecnologia em Biocombustíveis e de 47 

Licenciatura em Ciências Exatas, ficou estabelecido que estas 20 vagas serão 48 

redistribuídas para Licenciatura em Ciências Exatas a partir de 2015. 3 - 49 

Solicitações Técnicas para Criação e Implantação do Curso de Engenharia 50 

de energias Renováveis: a) docentes, b) recursos financeiros para 51 

laboratórios, c) recursos financeiros para bibliografia, d) turno do curso. 52 

Solicitante: Maria Cristina Milinsk. A professora Maria Cristina relatou que: a) a 53 

necessidades de docentes será suprida por 2 vagas redistribuídas ao Colegiado 54 

pela saída de docentes e que atenderá as disciplinas específicas do novo curso;  55 

b) e c) existem recursos destinados ao curso de Tecnologia em Biocombustíveis 56 

que ainda não foram concretizados como a construção do barracão industrial 57 

específico para o curso e aquisição de livros específicos que ainda não ocorreu 58 

em sua totalidade. Estes recursos seriam remanejados para o Curso de 59 

Engenharia em Energias Renováveis e seriam investidos para atender as 60 

necessidades do novo curso; d) o curso será no período matutino e não integral, 61 

visto que será ofertada em 18 semanas letivas, favorecendo assim melhor 62 

adequação de espaço e horários.  4- Plano de Equivalência de Disciplinas. 63 

Solicitante: Maria Cristina Milinsk. A professora Maria Cristina relatou que 64 
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existe um plano de equivalência de disciplinas para ser utilizado pelos possíveis 65 

alunos que queiram fazer a migração do curso de Tecnologia em Biocombustíveis 66 

para o curso de Engenharia em Energias Renováveis caso este seja aprovado. 67 

Após a explanação da professora Maria Cristina, a conselheira Danielle Dutra 68 

Martinha pediu a palavra. Primeiramente pediu desculpa por ter chegado 69 

atrasada, pois estava conversando por telefone com os conselheiros Celso F de 70 

Almeida e Jean F. Paulino (que se encontram no Rio Grande do Sul por motivo de 71 

visita técnica), sobre o pedido de retirada de pauta do item 1. Relatou também 72 

que, a pedido de alguns alunos, solicita a retirada do ponto de pauta número 1 73 

devido à ausência dos representantes discentes do curso no Conselho, assim 74 

como pelo desconhecimento dos alunos sobre o assunto em questão. O professor 75 

Elisandro relatou que o pedido de retirada do ponto de pauta já foi posto em 76 

votação no início da reunião sendo negado por unanimidade.  Após discussões, 77 

os pontos de pauta de 1 a 4 obtiveram 2 abstenções das Conselheiras Danielle 78 

Dutra Martinha e Márcia Santos de Menezes sendo aprovados.  A professora 79 

Maria Cristina relatou seu pedido de extrato de ata dos pontos 1 a 4,  sendo o 80 

pedido aprovado por unanimidade. 5 - Homologação das regras para eleição 81 

do Coordenador e Vice – Coordenador do Curso de Ciências Biológicas. A 82 

professora Márcia Santos de Menezes relatou as normas para eleição de 83 

Coordenador e Vice – Coordenador do Curso de Ciências Biológicas com Ênfase 84 

em Gestão Ambiental para o período de abril de 2014 a março de 2016. A eleição 85 

será no dia 18 de março das 14 h as 21 h no hall do bloco didático I. A apuração 86 

será publica e realizar-se-á a partir de 30 min após o encerramento da votação. O 87 

resultado obtido será apresentado para aprovação no Conselho Diretor. Posto em 88 

votação o pedido de homologação das regras foi aprovado por unanimidade. 6 - 89 

Homologação das regras para eleição do Coordenador e Vice – 90 

Coordenador do Curso de Tecnologia em Biotecnologia. O professor Nelson 91 

L. M. Fernandes relatou as normas para eleição de Coordenador e Vice – 92 

Coordenador do Curso de Tecnologia em Biotecnologia para o período de maio 93 

de 2014 a maio de 2016. A eleição será no dia 18 de março das 14 h as 21 h no 94 

hall do bloco didático I. A apuração será publica e realizar-se-á a partir de 30 min 95 

após o encerramento da votação. O resultado obtido será apresentado para 96 
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aprovação no Conselho Diretor. Posto em votação o pedido de homologação das 97 

regras foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, o 98 

professor Elisandro Pires Frigo às 14:40 h agradeceu a presença de todos e 99 

declarou encerrada a reunião, da qual eu, Vanessa Araldi, lavrei a presente ata, 100 

que após ser lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.  101 

 102 

 103 

Elisandro Pires Frigo 104 

Diretor do Setor Palotina 105 

 106 

 107 

Vanessa Araldi 108 

Secretária 109 


