
 

 

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DO SETOR 

PALOTINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Às 14h30min do dia 20/08/2014, na Sala de Reuniões do Bloco da Direção do Setor 

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

Palotina, sob a presidência do conselheiro Elisandro Pires Frigo, Diretor do Setor e com 

a presença dos seguintes Membros do Conselho Diretor: Helton José Alves (Vice-

Diretor), Lilian Dena do Santos, Robson Fernando Missio, Patricia da Costa Zonetti, 

Geraldo Camilo Alberton, Luciano Caetano de Oliveira, Yara Moretto, Simone Benghi 

Pinto, Loriane Trombini Frick, Vilson Luis Kunz, Carlos Eduardo Zacarkim, Luis 

Fernando Souza Gomes, Vagner Gularte Cortez, Carlos Henrique Coimbra de Araújo, 

Eduardo Luis Cupertino Ballester, Almir Manoel Cunico, Américo Fróes Garcez Neto, 

Fabíola Bono Fukushima, Rafaela Luisa Kowalski, Cleiton P. De Sousa Ruiz, João Victor 

Martinelli, Débora P. Stachak, Thompson Ricardo Weiser Meier, Renata Cristina da 

Costa Gotardo e Flávio Shigueru Jojima.  Com o número legal de membros presentes, o 

professor Elisandro Pires Frigo deu início à reunião saudando a todos e pediu a inclusão 

dos seguintes pontos de pauta: 1 - Aprovação da realização da abertura do evento 

“Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão – SIEPE 2014” no dia 09/10/14; 2 – 

Apreciação do processo de Estágio Probatório da Servidora Vivian Carré Míssio. 

Processo nº 23075.010075/2014-34; 3 – Aprovação do novo calendário de Reuniões do 

Conselho Setorial do Setor Palotina. 1 – Indicação de representantes discentes para 

representação no Conselho Setorial. Solicitante: Celso França de Almeida. O 

conselheiro Elisandro solicitou aos discentes que se manifestassem indicando os nomes 

de seus representantes no Conselho Diretor. A discente Rafaela Luisa Kowalski relatou 

os nomes dos representantes, sendo eles: Rafaela Luis Kowalski – GRR20135679 como 

titular e Eliane de Jesus Rodrigues – GRR20122850 sendo sua suplente; João Victor 

Martinelli – GRR20143050 como titular e Edison Shimodaira – GRR20148286 sendo seu 

suplente; Carlos Alexandre Alves Pessuti, GRR20123062 como titular e Debora Patricia 

Stachak – GRR20147482, sendo sua suplente; Cleiton Pereira de Sousa Ruiz – 

GRR20140168 como titular e Luan Vinicius Sapelli, GRR2013291 sendo seu suplente. 

Após discussão, posto em votação a indicação foi aprovada por unanimidade. 2 – 

Apreciação da Ata da 31° Reunião Ordinária do Conselho Setorial do Setor 

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

unanimidade. 3 - Apreciação do parecer de colaboração técnica da servidora 



 

 

técnica em assuntos educacionais Jacqueline M. Duarte Lewandowski da UNILA 

para a UFPR - Setor Palotina. Relator: Loriane Trombini Frick. O conselheiro 

Roberto Rochadelli relatou que o Departamento de Sociais e Humanas é de parecer 

favorável à transferêcia de Jacquelina M. Duarte Lewandowski, a título de licença para 

prestar colaboração técnica para este Departamento, conforme solicitação contida no 

processo 23075.021267/2014-76. Após discussão, posto em votação o pedido foi 

aprovado por unanimidade. 4 – Aprovação do ad referendum da indicação de nomes 

para compor a Comissão Eleitoral para eleição de Coordenador e Vice – 

Coordenador do Curso de Medicina Veterinária. Solicitante: Departamento de 

Ciências Veterinárias. O conselheiro Geraldo Camilo Alberton relatou que a Comissão 

Eleitoral para eleição de Coordenador e vice-coordenador do Curso de Medicina 

Veterinária do Setor Palotina foi composta por ele, pelo técnico Elias Naor Schlosser e 

pela discente Glaci Adélia Kasper, sendo que as inscrições aconteceram entre os dias 

11 e 15/08/14. Posto em votação, as indicações foram aprovadas com 23 votos a favor e 

1 voto contra da técnica Renata Cristina da Costa Gotardo. 5 – Aprovação do ad 

referendum das normas para eleição da Coordenação do Curso de Medicina 

Veterinária. Solicitante: Departamento de Ciências Veterinárias O conselheiro 

Geraldo Camilo Alberton relatou os pontos principais das normas para eleição da 

Coordenação do Curso de Medicina Veterinária. Aberto a discussão, posto em votação, 

as normas foram aprovadas por unanimidade. 6 – Aprovação da indicação de nomes 

para compor a Comissão Eleitoral para eleição da Direção do Hospital Veterinário. 

Solicitante: Hospital Veterinário - HV. O conselheiro Flávio Shigueru Jojima relatou 

que a Comissão Eleitoral para eleição da Direção do Hospital Veterinário - HV do Setor 

Palotina foi composta por ele, como representante dos discentes, pelo técnico Rafael 

Messias Luiz e a discente Juliana Figueredo Vizzu. Aberto a discussão, posto em 

votação, as indicações foram aprovadas por unanimidade. 7 – Aprovação das regras 

da eleição para Direção do Hospital Veterinário. Solicitante: Hospital Veterinário - 

HV. O conselheiro Flávio Shigueru Jojima relatou os pontos principais das normas para 

eleição da Direção do Hospital Veterinário - HV do Setor Palotina. Aberto a discussão, 

os conselheiros fizeram as correções necessárias. Posto em votação, as regras foram 

aprovadas por unanimidade. 8- Aprovação de ad referendum de afastamento do 

país. Solicitante: Olicies da Cunha. O conselheiro Elisandro Pires Frigo relatou o 

pedido de afastamento do país do professor Dr. Olicies da Cunha, docente do curso de 



 

 

Medicina Veterinária, entre os dias 11/10/14 e 19/10/14, para participar como palestrante 

do curso “Tópicos Avançados em Enfermidades Articulares de Cães e Gatos” que será 

realizado entre os dias 13/10/14 e 17/10/14 no Uruguai. O professor se comprometeu à 

repor a carga horária de aulas das disciplinas sob sua responsabilidade, e desta forma, 

não causar prejuizo acadêmico. Após discussão, posto em votação o pedido foi 

aprovado por unanimidade. 9 - Aprovação de ad referendum de afastamento do país. 

Solicitante: Elisandro Pires Frigo. O conselheiro Elisandro Pires Frigo relatou o pedido 

de seu afastamento do país a fim de participar de reuniões, entre os dias 16/09/14 e 

20/09/14,  para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão e estabelecer 

convênios de cooperação Internacional nas áreas de Ciências Agrícolas, Agronomia e 

Veterinária entre a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Nacional da 

Colômbia, em Medellin. Após discussão, posto em votação o pedido foi aprovado por 

unanimidade. 10 – Aprovação do ad referendum da nomeação do segundo 

colocado do concurso para professor, área de conhecimento: conhecimento de 

redes de computadores e programação, para área de conhecimento: projeto de 

software e sistemas multimídia. Solicitante: Departamento de Engenharias e 

Exatas - DEE. O conselheiro Luciano Caetano de Oliveira relatou a existência de dois 

candidatos aprovados para a área de Redes de Computadores e que não houve 

aprovado no concurso da área de conhecimento Projeto de Software e Sistemas 

Multimídia (ambos do Edital no 219/14 - PROGEPE"), sendo então solicitado o 

aproveitamento do segundo colocado na área de Redes de Computadores e 

Programação para a área de Projetos de Software e Sistemas Multimídia, considerando 

que a área de conhecimento do aprovado é correlata à área e Projetos de Softwares e 

Multimídia. Explicou ainda que a nomeação do segundo colocado deverá ser na área de 

Projetos e Softwares e Multimídia e poderá ministrar as disciplinas da área do concurso 

e da área em que será nomeado. Após discussão, posto em votação o pedido foi 

aprovado por unanimidade. 11 – Aprovação de ad referendum da nomeação do 

segundo colocado do concurso para professor de física moderna. Solicitante: 

Departamento de Engenharias e Exatas - DEE. O conselheiro Carlos Henrique 

Coimbra Araújo relatou que existem dois códigos de vaga para a área de Física 

Moderna, e desta forma, solicitou o aproveitamento da segunda colocada, Rita de 

Cássia dos Anjos, que poderá atuar nas áreas de Física Moderna, Estrutura da Matéria 

e Física. Após discussão, posto em votação o pedido foi aprovado por unanimidade. 12 



 

 

– Aprovação do ad referendum de Redistribuição de servidor docente – Processo 

nº 23075.101862/2014-81: Solicitante: Departamento de Engenharias e Exatas - 

DEE. O conselheiro Luciano Caetano de Oliveira relatou o pedido de redistribuição do 

docente Brener Magnabosco Marra da UFPR Setor Palotina para a UFSJ. O pedido se 

deve à motivos familiares. O professor Luciano relatou que foi disponibilizado um código 

de vaga pela UFSJ. Posto em votação o pedido foi aprovado por unanimidade. 13 – 

Apreciação da indicação de membros para compor os Comitês e Colegiados de 

Curso do Setor Palotina. Foram relatados os nomes dos membros para compor os 

Comitês, sendo indicados para o CSEX: Danilene Donin Berticelli (Departamento de 

Sociais e Humanas); Carlos Eduardo Zacarkim (Departamento de Engenharias e 

Exatas); Simone Benghi Pinto (Departamento de Biociências); Carina Kozera, como 

titular e Yara Moretto, como suplente (Departamento de Biodiversidade); Alfredo Paiola 

Albrecht Junior, como titular e Leandro Paiola Albrecht, como suplente (Departamento 

de Ciências Agronômicas); Eduardo Luis Cupertino Ballester como titular e Leandro 

Portz como suplente (Departamento de Zootecnia); e Geane Maciel Pagliosa 

(Departamento de Ciências Veterinárias). Para o COPE foram indicados: Raquel Angela 

Speck, como titular e Luis Carlos Dias, como suplente (Departamento de Sociais e 

Humanas); Jonathan Dieter (Departamento de Engenharias e Exatas); Cristiano 

Andrigheto, como titular e Marise Fonseca dos Santos, como suplente (Departamento de 

Biociências); André Martins Vaz, como titular e Luis Augusto Mestre, como suplente 

(Departamento de Biodiversidade); Luciana Grange, como titular e Augusto Vaghetti 

Luchesi, como suplente (Departamento de Ciências Agronômicas); Alexandre Leseur 

dos Santos, como titular e Américo Fróes Garcez Neto, como suplente (Departamento 

de Zootecnia); e Elizabete Takiushi (Departamento de Ciências Veterinárias). Para o 

CPA foram indicados: Roberta Chiesa Bartelmebs (Departamento de Sociais e 

Humanas); Dile Pontarolo Stremel (Departamento de Engenharias e Exatas); Nei 

Moreira (Departamento de Biociências); Rodrigo Barbosa Gonçalves (Departamento de 

Biodiversidade); Vivian Carré Missio, como titular e Laércio Pivetta (Departamento de 

Ciências Agronômicas); Lilian Carolina Rosa da Silva, como titular e Leandro Portz, 

como suplente (Departamento de Zootecnia); e Nelson Luis Mello Fernandes, como 

titular e Marilene  Machado Silva, como suplente (Departamento de Ciências 

Veterinárias). Após discussão, posto em votação, as indicações para os Comitês foram 

aprovadas por unanimidade. Em relação aos Colegiados dos Cursos de Graduação, 



 

 

ficou definido que serão indicados os nomes na próxima reunião do Conselho Diretor. 14 

– Solicitação de avaliação e aprovação de parceria entre UFPR e o município de 

Cascavel: Solicitante: Anderson Luiz de Carvalho. Processo nº 23075.032143/2014-

16. Relator: Almir Manoel Cunico. O conselheiro Almir Manoel Cunico relatou seu 

parecer favorável  referente ao processo nº 23075.032143/2014-16 e enfatizou que se 

trata de uma proposta de parceria tripartite entre o município de Cascavel, Universidade 

Federal do Paraná e a FUNPAR. Será utilizada a estrutura física do Hospital Veterinário 

do Setor Palotina com dispêndio financeiro no valor de R$ 295.953,79 aportado pela 

Prefeitura Municipal de Cascavel. Após discussão, posto em votação o parecer do 

conselheiro relator foi aprovado por unanimidade. 15 – Indicação do professor Nei 

Moreira como representante do Setor Palotina junto ao COUN e ao CEPE. 

Solicitante: Direção do Setor Palotina. O conselheiro Elisandro Pires Frigo relatou a 

indicação do professor Nei Moreira como suplente do professor Edilson Caron, 

representando o Setor Palotina junto ao COUN e CEPE, com mandato até fevereiro de 

2015. Após discussão, posto em votação a indicação foi aprovada por unanimidade. 16 

– Aprovação da realização da abertura do evento “Semana Integrada de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – SIEPE 2014” no dia 09/10/14. Relator: Helton José Alves. O 

conselheiro Helton José Alves relatou que houve alteração na programação prevista 

para a realização da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão – SIEPE 2014. 

O mesmo expôs que a Comissão Organizadora da SIEPE solicitou aos representantes 

setoriais que a abertura do evento em Palotina aconteça no dia 09/10/14 no período 

noturno e que é de suma importância a participação de toda a comunidade acadêmica, 

sendo então solicitada a suspensão das atividades acadêmicas do Setor Palotina nesta 

data no período noturno. Após discussão, posto em votação o pedido foi aprovado por 

unanimidade. 17 – Apreciação do processo de Estágio Probatório da Servidora 

Vivian Carré Míssio. Processo nº 23075.010075/2014-34. Relator: Américo Fróes 

Garcez Neto. O conselheiro Américo Fróes Garcez Neto relatou a 3° avaliação de 

Estágio Probatório da professora Vivian, na qual a mesma obteve 100 pontos. Posto em 

votação a avaliação de estágio probatório foi aprovada por unanimidade. 18 – 

Aprovação do novo calendário de Reuniões do Conselho Diretor do Setor Palotina. 

Relator: Elisandro Pires Frigo. O conselheiro Elisandro Pires Frigo relatou a alteração 

das datas de Reuniões do Conselho Diretor, agendando as mesmas para as seguintes 

datas: 25/09/14, quinta-feira de manhã; 17/10/14, sexta-feira a tarde; 17/11/14, segunda-



 

 

feira de manhã e 16/12/14, terça-feira a tarde. Posto em votação o novo calendário foi 

aprovada por unanimidade. 19 – Assuntos Gerais. O conselheiro Helton José Alves 

relatou que no dia 05/09/14 o Grupo de Estudos em Saúde Pública promoverá nas 

dependências do Teatro Municipal Ludovico Riedi, o IV Simpósio de Zoonoses com 

Interesse em Saúde Pública.  O mesmo relatou ainda que acontecerá nos dias 05 e 

06/09/14 nas dependências do Laboratório de Bioquímica e Genética – Labiogen e no 

Laboratório de Aulas Práticas em Bioquímica o Mini-Curso de Eletroforese de Proteínas 

e Ácidos Nucléicos: princípios e prática, com objetivo de proporcionar aos acadêmicos e 

profissionais de Biotecnologia e áreas afins o conhecimento dos princípios teóricos e 

práticos da eletrofirese de ácidos nucléicos e proteínas e suas aplicações. O relator 

divulgou também que nos dias 10 e 11/10/14 acontecerá, no Teatro Municipal e nas 

dependências da UFPR do Setor Palotina, o Curso Teórico/Teórico-Prático de Métodos 

Oficiais para Detecção de Fraude em Leite, com objetivo de fornecer capacitação 

profissional aos acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária bem como outros 

profissionais que pretendam trabalhar na cadeia produtiva monitorando a qualidade do 

leite, particularmente no tocante às fraudes e que entre os dias 23 a 25/10/14 

acontecerá no Teatro Municipal e nas dependências da UFPR do Setor Palotina o I Ciclo 

de Atualização em Ciências Biológicas. Após a divulgação dos cursos o professor 

Elisandro enfatizou que para o agendamento e divulgação de cursos dentro do espaço 

físico da Universidade, deverá ser verificada a disponibilidade de carro, caso se faça 

necessário, que seja verificado na coordenação a disponibilidade de sala e, no caso de 

cobrança para inscrição em curso, a mesma deverá ser tramitada legalmente por meio 

de Fundações. Nada mais havendo a ser tratado, o professor Elisandro Pires Frigo às 

16h20min agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual eu, 

Loana Bergamo dos Santos Campos lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada, 

será assinada por todos os presentes. 

 

Elisandro Pires Frigo 

Diretor do Setor Palotina 

 

Loana Bergamo dos Santos Campos 

Secretária 


