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Ata da 36ª reunião ordinária do conselho setorial do Setor Palotina da Universidade 1 

Federal do Paraná. 2 
Às 09h15min do dia 15/12/2014, na Sala de Reuniões do Bloco da Direção do Setor Palotina da 3 

Universidade Federal do Paraná, reuniu-se o Conselho Diretor do Setor Palotina, sob a 4 

presidência do Diretor do Setor Palotina, Elisandro Pires Frigo, com a presença do Vice-Diretor, 5 

Helton José Alves, e dos seguintes Membros do Conselho Diretor: Lilian Carolina Rosa da Silva, 6 

Patricia Zonetti, Érica Cristina Bueno do Padro Guirro, Joel Gustavo Teleken, Yara Moretto, 7 

Marivone Valentim Zabotti, Simone Benghi Pinto, Loriane Trombini Frick, Robeto Luiz Portz, 8 

Carlos Eduardo Zacarkim, Leandro Portz, Eliane Cristina Gruszka Vendruscolo, Vagner Gularte 9 

Cortez, Silvia Cristina Osaki, Almir Manoel Cunico, Américo Fróes Garcez Neto, Nelson Luis 10 

Melo Ferdandes, Thompson Ricardo Weiser Meier e Aderson Luiz de Carvalho.  Com o número 11 

legal de membros presentes, o professor Elisandro Pires Frigo deu início à reunião saudando a 12 

todos. 1 – Apreciação da Ata da 35° Reunião Ordinária do Conselho Setorial do Setor 13 

Palotina. Após correções, posto em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. 2 – 14 

Aprovação do ad referendum do processo de mudança de Regime de trabalho da docente 15 

Daiane Güllich Donin de 40 horas para Dedicação Exclusiva – DE. Solicitante: 16 
Departamento de Zootecnia. O professor Elisandro Pires Frigo relatou que foi aprovado por ad 17 

referendum a solicitação de mudança de regime de trabalho da docente Daiane Güllich Donin de 18 

40 horas para Dedicação Exclusiva (processo de número 23075.024739/2010-19). Após 19 

discussão, posto em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 3 – Aprovação do ad 20 

referendum para prorrogação do contrato de professor substituto para Ângelo Gabriel 21 

Mari. Área de Conhecimento: Engenharias (Matéria específica: Física I, Climatologia e 22 

Meteorologia Agrícola, Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas, Hidráulica Geral e 23 

Irrigação e Drenagem). Edital 94/13 – PROGEPE. Solicitante: Departamento de 24 
Engenharias e Exatas. O professor Elisandro Pires Frigo relatou que foi aprovado por ad 25 

referendum a prorrogação do contrato de professor substituto do professor Ângelo Gabriel Mari. 26 

Após discussão, posto em votação, a prorrogação foi aprovada por unanimidade. 4 – Aprovação 27 

do ad referendum da solicitação de renovação do contrato da professora Cibeli Viana. 28 
Solicitante: Departamento de Ciências Veterinárias. O professor Elisandro Pires Frigo relatou 29 

que foi aprovado por ad referendum a prorrogação do contrato de professor substituto da 30 

professora Cibeli Viana. Após discussão, posto em votação, a prorrogação foi aprovada por 31 

unanimidade. 5 – Aprovação do ad referendum para abertura de teste seletivo na Área de 32 

conhecimento: Química Geral e indicação dos pontos do concurso. Departamento de 33 
Engenharias e Exatas.  O professor Elisandro Pires Frigo relatou que foi aprovado por ad 34 

referendum a reabertura de teste seletivo na área de conhecimento de Química geral e informou 35 

que os pontos do concurso são os seguintes: 1. Estrutura Atômica, 2.Propriedades Periódicas dos 36 

Elementos, 3. Ligações Químicas, 4. Geometria Molecular e teorias de ligação, 5. Atrações 37 

Intermoleculares em Sólidos e Líquidos, 6. Equilíbrio Químico, 7. Equilíbrio ácido-base, 8. 38 

Materiais Cerâmicos: Estrutura, Comportamento, Propriedades, 9. Materiais Poliméricos: 39 

Estrutura, Comportamento, Propriedades. 10. Materiais Semicondutores: Estrutura, 40 

Comportamento, Propriedades. Após discussão, posto em votação, a solicitação foi aprovada por 41 

unanimidade. 6 – Aprovação do ad referendum das datas para processo eleitoral e da 42 

comissão para elaboração das regras para eleição da nova coordenação do Programa de 43 

Pós-Graduação em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável – PGADS. Solicitante:  44 
Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável. O professor 45 

Elisandro Pires Frigo relatou que foi aprovado por ad referendum a data para realização da 46 

eleição da nova coordenação do Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e Desenvolvimento 47 

Sustentável – PGADS, sendo realizada a homologação das normas para eleição no dia 48 

26/11/2014, a inscrição das chapas na Secretaria da Direção no dia 02/12/2014 e a consulta à 49 
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comunidade no dia 09/12/2014. Foi definida também a comissão para elaboração das regras para 50 

eleição, formada pelas técnicas Administrativas Andréia Isaac e Margarida Maria da Silva 51 

Hickmann e pelo discente Vinícius Ricardo Ribeiro. Após discussão, posto em votação as datas 52 

para o processo eleitoral e da comissão para elaboração das regras para eleição foram aprovadas 53 

por unanimidade. 7 – Aprovação do ad referendum das Regras para Eleição de Coordenação 54 

do Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável. 55 

Solicitante: Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável. 56 
O professor Elisandro Pires Frigo relatou as regras para eleição do Programa de Pós Graduação 57 

em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável, que foi aprovada por ad referendum, tendo em 58 

vista a necessidade de que a eleição acontecesse ainda no ano de 2014. Após discussão, posto em 59 

votação, as regras foram aprovadas por unanimidade. 8 – Apreciação do resultado da Eleição 60 

para Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e Desenvolvimento 61 

Sustentável – Gestão 2015-2017.  Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e 62 
Desenvolvimento Sustentável. O conselheiro Almir Manoel Cunico relatou o resultado da 63 

eleição para Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e Desenvolvimento 64 

Sustentável – Gestão 2015-2017. A mesma foi realizada no dia 09/12/2014, a qual apresentou os 65 

seguintes resultados: Servidores 10 (dez) votos válidos para a chapa 01; Discente 13 (treze) 66 

votos válidos para a chapa 01 e 01 (um) voto branco. Estando eleitos os professores Almir 67 

Manoel Cunico e Eduardo Luis Cupertino Ballester para Coordenador e Vice-Coordenador, 68 

respectivamente. O conselheiro informou a todos que a nova coordenação assumirá o posto a 69 

partir de 13/03/2015. Posto em votação o resultado foi aprovado por unanimidade. 9 - 70 

Apreciação da solicitação da mudança de regime de 20h para 40h DE da professora 71 
Cristina Beatriz Aroca Ribeiro. Solicitante: Departamento de Biociências. O professor 72 

Elisandro Pires Frigo relatou o pedido da docente Cristina Beatriz Aroca Ribeiro, já apreciado e 73 

aprovado pelo Departamento de Biociências, e também comentou sobre a necessidade que o 74 

Departamento de Biociências tem de professores. Após discussão, posto em votação, a 75 

solicitação foi aprovada por unanimidade. 10 – Criação de Comissão para elaboração das 76 

regras para eleição de Coordenador e Vice-Coordenador dos Cursos de Licenciatura em 77 
Ciências Exatas e Ciências da Computação. Solicitante: Direção. O professor Elisandro Pires 78 

Frigo informou que será necessário criar uma comissão para elaboração das regras para eleição 79 

de Coordenador e Vice-Coordenador dos cursos de Licenciatura em Ciências Exatas e Ciências 80 

da Computação. O mesmo sugeriu que seja criada uma comissão única para ambos os cursos. 81 

Após discussão, ficou definido que o professor Carlos Henrique Coimbra Araújo e a professora 82 

Loriane Trombini Frick definirão, juntamente com os colegiados dos cursos, os nomes de dois 83 

representantes para a referida Comissão. 11 – Eleição de novos representantes de 84 

Coordenadores e Vice-Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação e Residências. 85 
Solicitante: Direção. O professor Elisandro Pires Frigo relatou a necessidade de eleição de 86 

novos representantes das Coordenações dos Programas de Pós-Graduação e Residências do Setor 87 

Palotina no Conselho Setorial. O mesmo indicou o professor Helton José Alves para proceder as 88 

regras para eleição juntamente com os demais interessados. Desta forma ficou definido que na 89 

primeira reunião do Conselho Setorial que está marcada para o dia 18/03/2015 serão 90 

apresentados os novos representantes eleitos. 12 -  Calendário das reuniões do Conselho 91 

Diretor para 2015. Solicitante: Direção.  O professor Elisandro Pires Frigo repassou aos 92 

presentes o calendário das reuniões do Conselho Setorial para 2015, sendo que ficaram definidas 93 

as seguintes datas: 18/03/15 (quarta – feira) às 09h00min., 16/04/15 (quinta – feira) às 94 

14h00min., 19/05/15 (terça –feira) às 09h00min., 17/06/15 (quarta –feira) às 14h00min., 95 

17/08/15 (segunda – feira) às 09h00min., 18/09/15 (sexta – feira) às 14h00min., 20/10/15 (terça 96 

– feira) às 09h00min., 19/11/15 (quinta – feira) às 14h00min. e 11/12/15 (sexta – feira) às 97 

09h00min. Após discussão, posto em votação, o novo calendário foi aprovado por unanimidade. 98 
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13 – Apreciação do projeto Mais Cultura entre UFPR e MinC. Solicitante: Departamento 99 
de Sociais e Humanas. A conselheira Loriane Trombini Frick relatou o projeto “Mais Cultura 100 

entre UFPR e MinC”. O conselheiro Joel solicitou que o projeto passe pela reunião do 101 

Departamento de Engenharias e Exatas, tendo em vista que os professores Carlos Henrique 102 

Coimbra Araújo e Arthur William de Brito Bergold, os quais elaboraram o projeto, pertencem a 103 

este departamento. Somente após apreciação do Departamento de Engenharias e Exatas o projeto 104 

será apreciado pelo Conselho Diretor do Setor Palotina. 14 – Pedido de substituição do titular 105 

e suplente da Comissão Municipal de Meio Ambiente. Solicitante: Direção. O professor 106 

Elisandro relatou a necessidade de substituição de titular e suplente, representando a UFPR Setor 107 

Palotina, na Comissão Municipal de Meio Ambiente. O professor Almir Manoel Cunico e Yara 108 

Moretto manifestaram interesse e assumiram o compromisso como titular e suplente, 109 

respectivamente. Após discussão, posto em votação, a substituição foi aprovada por 110 

unanimidade. 15 – Aprovação da troca de vaga de professor do Departamento de 111 

Engenharias e Exatas – DEE para o Departamento de Sociais e Humanas. Solicitante: 112 
Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro Joel Gustavo Teleken relatou sobre a 113 

vaga solicitada pelo professor Roberto Rochadelli, chefe do Departamento de Sociais e Humanas 114 

(DSH) junto ao Departamento  de Engenharias e Exatas (DEE), explicando que na formação dos 115 

Departamentos as disciplinas de ensino e educação de computação ficaram lotadas no DSH e a 116 

vaga do professor para esta área ficou no DEE, assim na nona Reunião Ordinária do DEE, após o 117 

relato do professor Jéfer Benedett Dörr (Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação 118 

) sobre as disciplinas que compõe a grade curricular do curso de Licenciatura em Computação e 119 

a vaga de professor que ficou lotada no DEE,  foi aprovado por unanimidade o repasse do código 120 

de vaga na área de Educação em Computação, do Departamento de Engenharias e Exatas para o 121 

Departamento de Sociais e Humanas. Após discussão, posto em votação o repasse da vaga foi 122 

aprovada por unanimidade. 16 – Pedido de autorização para realização da Capacitação dos 123 

Professores da Rede Municipal de Palotina nas dependências da Universidade Federal do 124 
Paraná – Setor Palotina. Solicitante: Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro 125 

Joel Gustavo Teleken comentou sobre a utilização das salas de aula 21 e 22 do bloco IV, no dia 126 

06/02/2015, durante os períodos matutino e vespertino, para realização do Curso de Capacitação 127 

de professores da rede pública de ensino de Palotina, onde serão atendidos aproximadamente 128 

cinquenta professores. Informou ainda que o curso está vinculado ao projeto de pesquisa 129 

Obstáculos Didáticos e Epistemológicos na Educação Matemática: O conceito de Números 130 

Racionais no 6º ano do Ensino Fundamental sob coordenação do professor Wander Mateus 131 

Branco Meier e vice-coordenação da professora Danilene Donin Berticelli. Posto em votação, o 132 

pedido foi aprovado por unanimidade. 17 – Apreciação da intenção de convênio entre UFPR 133 

Setor Palotina/Departamento de Engenharias e Exatas com a empresa BRASTON. 134 
Solicitante: Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro Joel Gustavo Teleken 135 

expôs que a empresa BRASTON está propondo testar novos materiais, reforçando assim a 136 

interação com a empresa no âmbito da pesquisa, além do envolvimento e aprendizado dos alunos 137 

da UFPR. Após discussão, posto em votação a intenção de convênio foi aprovada por 138 

unanimidade. 18 – Apreciação da minuta de Convênio entre a empresa BRASTON e a 139 

UFPR – Setor Palotina. Solicitante: Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro 140 

Joel Gustavo Teleken explanou sobre a minuta de convênio da empresa BRASTON com a UFPR 141 

– Setor Palotina, destacando que não será necessário repasse de recursos e que o convênio terá 142 

uma duração de dois anos. Após discussão, posto em votação, a minuta de convênio foi aprovada 143 

por unanimidade.  19 – Solicitação de afastamento no país do docente Flávio Shigueru 144 

Jojima. Solicitante: Departamento de Ciências Veterinárias. A conselheira Érica Cristina 145 

Bueno do Prado Guirro relatou o processo de número 23075.052894/2014-59, referente à 146 

solicitação de afastamento no país do docente Flávio Shigueru Jojima para cursar Doutorado no 147 
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Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da UFPR – Setor Agrárias em Curitiba – 148 

PR. Após discussão, posto em votação a solicitação foi aprovada por unanimidade. 20 – 149 

Solicitação de professor substituto para capacitação do docente Flávio Shigueru Jojima. 150 
Solicitante: Departamento de Ciências Veterinárias. A conselheira Érica Cristina Bueno do 151 

Prado Guirro relatou que abrirá processo junto à PROGEPE solicitando um professor substituto 152 

para o Departamento de Ciências Veterinárias devido ao afastamento do docente Flávio Shigueru 153 

Jojima para Doutorado. Após discussão, posto em votação, a solicitação foi aprovada por 154 

unanimidade. 21 – Aprovação da 2ª etapa da Avaliação de Estágio Probatório do docente 155 

Luis Carlos Dias. Solicitante: Departamento de Sociais e Humanas. A conselheira Loriane 156 

Trombini Frick relatou o processo de número 23075.038377/2014-77 de avaliação da 2ª etapa do 157 

Estágio Probatório do docente Luiz Carlos Dias, o qual obteve a pontuação máxima (100 158 

pontos), sendo que o mesmo concordou com a avaliação. Sem mais, após discussão, posto em 159 

votação, a avaliação foi aprovada por unanimidade. 22 - Comunicação da situação da oferta 160 

das disciplinas de Anatomia/1º Semestre de 2015. Solicitante: Departamento de Biociências. 161 
A conselheira Marivone Valentim Zabott comunicou a decisão tomada pela plenária do 162 

Departamento de Biociências, na reunião de 12/12/2014, com relação à oferta das disciplinas da 163 

área de Anatomia para os cursos de Medicina Veterinária, Agronomia e Ciências Biológicas. A 164 

mesma ressaltou que atualmente a carga horária total das disciplinas da área de Anatomia, 165 

ofertadas para os cursos acima descritos, levando em consideração duas turmas para aulas 166 

práticas, soma 46 horas semanais e que o Departamento de Biociências conta com dois 167 

professores na área, sendo que um deles o Departamento está aguardando liberação da portaria 168 

de nomeação em função de redistribuição. Desta forma, o atendimento da demanda é prejudicado 169 

se contar somente com os dois docentes, havendo prejuízo às atividades didáticas, de pesquisa e 170 

extensão e até mesmo à saúde dos docentes. Sendo assim, a mesma informou que o 171 

Departamento de Biociências não ofertará as disciplinas de Anatomia Veterinária II (curso de 172 

Medicina Veterinária) e Anatomofisiologia Animal Comparada II (curso de Ciências Biológicas) 173 

no primeiro semestre de 2015. A conselheira expôs que no momento somente a contratação de 174 

mais um docente poderia resolver de forma efetiva, sem perda de qualidade a oferta das 175 

disciplinas da área de Anatomia. Desta forma, ficou decidido que as disciplinas de Anatomia 176 

Veterinária II e Anatomofisiologia Comparada II não serão ofertadas no primeiro semestre de 177 

2015 e que será discutida a oferta da disciplina para o segundo semestre de 2015. Após o 178 

exposto, o professor Elisandro Pires Frigo sugeriu que o Departamento de Biociências abra um 179 

processo solicitando uma vaga para as disciplinas, com o código de vaga da professora Cybelle 180 

de Souza. Sem mais, após discussão, todos concordaram que seja aberto o referido processo 181 

administrativo.  23 - Desistência de colaboração docente em disciplinas do Departamento de 182 

Biociências. Solicitante: Departamento de Biociências. A conselheira Marivone Valentim 183 

Zabott comunicou que quatro professores, do Departamento de Ciências Agronômicas, em 184 

detrimento ao limite máximo de horas-aula por docente em regime de trabalho de 40 horas e de 185 

dedicação exclusiva de 12 horas semanais, não poderão contribuir com as disciplinas de 186 

Genética e Evolução, Genética animal, Genética de Populações, Bioquímica, Biofísica e 187 

Biologia celular. A mesma enfatizou que é de suma importância registrar que o Departamento de 188 

Biociências atende disciplinas ofertadas em diferentes cursos e que as mesmas normalmente 189 

apresentam carga horária elevada e que o número reduzido de professores alocados no 190 

departamento torna inviável o atendimento satisfatório das demandas dos diferentes cursos do 191 

Setor Palotina. Diante do exposto, o professor Elisandro Pires Frigo solicitou que os Chefes de 192 

Departamentos e Coordenadores de Cursos se reúnam e discutam em um Fórum sobre as 193 

disciplinas que serão ofertadas em 2015, o número de alunos matriculados por turma e a carga 194 

horária média dos docentes, para que seja possível perceber a real situação de cada 195 

departamento. Após a discussão, todos concordaram em discutir sobre o assunto e expor a 196 
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situação real e possíveis soluções na primeira reunião do Conselho Setorial em 2015. 24 -  197 

Apreciação do parecer de solicitação da participação do Curso de Engenharia de 198 

Aquicultura no Programa UNIBRAL/CAPES. Solicitante: Departamento de Engenharias e 199 
Exatas. Parecerista: Leandro Portz. O conselheiro Leandro Portz relatou que a proposta 200 

apresentada pelo colegiado do curso de graduação de Engenharia de Aquicultura da UFPR – 201 

Setor Palotina visa participar do Programa Internacional da UNIBRAL/CAPES. O edital deste 202 

programa tem como objetivo, durante os dois primeiros anos, estreitar interesses entre as 203 

universidades para que os alunos do curso de Engenharia de Aquicultura possam cursar 204 

disciplinas de graduação em instituições alemãs e executarem seus respectivos trabalhos de 205 

conclusão de curso na Alemanha. O mesmo será oferecido aos alunos anfitriões pelas disciplinas 206 

previamente selecionadas dos professores deste colegiado. Após dois anos de projeto, existe 207 

ainda a possibilidade da participação do programa UNIBRAL II atribuindo ao aluno participante 208 

a possibilidade da dupla-diplomação pela Alemanha quando este cumprir um número mínimo de 209 

créditos exigidos pela instituição anfitriã. Sendo assim, o conselheiro se mostrou favorável ao 210 

pleito, desde que atendidas às exigências do edital da CAPES. Após discussão, posto em 211 

votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Assuntos Gerais: O professor Elisandro Pires 212 

Frigo comunicou a todos que a secretaria da Direção juntamente com a secretaria dos 213 

Departamentos está elaborando a padronização de documentos (atas, extrato de atas, ofícios e 214 

etc.) no Setor Palotina e que a partir de 2015 estes modelos deverão ser seguidos. Lembrou aos 215 

presentes também para que fiquem atentos às datas para prorrogação de concursos de docentes e 216 

também quanto à saída com veículos oficiais, pois a partir de 2015 as regras para uso de veículos 217 

deverão ser mais rígidas. Nada mais havendo a ser tratado, o professor Elisandro Pires Frigo às 218 

11h25min agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual eu, Loana 219 

Bergamo dos Santos Campos lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada 220 

por todos os presentes. 221 
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