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Ata da 37ª reunião extraordinária do conselho setorial do Setor Palotina da Universidade 1 

Federal do Paraná. 2 
Às 14h05min do dia 10/02/2015, 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 e dos seguintes membros do 5 

Conselho Diretor: Lilian Dena dos Santos, Robson Fernando Míssio, Érica Cristina Bueno do 6 

Prado Guirro, Luciano Caetano de Oliveira, José Marcelo Rocha Aranha, Simone Benghi Pinto, 7 

Loriane Trombini Frick, Carlos Eduardo Zacarkim, Maria Cristina Milinsk, Luis Fernando 8 

Souza Gomes, Vagner Gularte Cortez, Aline de Marco Viott, Carlos Henrique Coimbra Araújo, 9 

Eduardo Luis Cupertino Ballester, Fabíola Bono Fukushima e Renata Cristina Costa Gotardo.  10 

Com o número legal de membros presentes, o professor Elisandro Pires Frigo deu início à 11 

reunião saudando a todos. 1 – Pontos de professor equivalente para mudança de regime de 12 

trabalho. Solicitante: Direção. A conselheira Érica Cristina Bueno do Prado Guirro relatou que 13 

em reunião entre os Departamentos do Setor Palotina juntamente com a Direção, discutiu-se 14 

sobre a intenção de quatro servidores docentes do Setor quanto a mudança de regime de trabalho. 15 

A mesma enfatizou que foi disponibilizado para o Setor Palotina uma vaga para mudança de 16 

regime de 40 horas para Dedicação Exclusiva e uma vaga para mudança de regime de 20 horas 17 

para 40 horas. As docentes Edna Tereza de Lima (Departamento de Ciências Veterinárias) e 18 

Daiane Güllich Donin (Departamento de Zootecnia) atualmente estão no regime de 40 horas e 19 

solicitaram, por meio de abertura de processo administrativo, a mudança para Dedicação 20 

Exclusiva. As docentes Cristina Beatriz Aroca Ribeiro (Departamento de Biociências) e  Ana 21 

Paula Ramão da Silva (Departamento de Sociais e Humanas) atualmente estão no regime de 20 22 

horas e solicitaram, também por meio de abertura de processo administrativo, a mudança para 40 23 

horas. A conselheira informou que, como não haverá vagas para mudança de todos os 24 

interessados, ficou definido que as docentes irão concorrer às respectivas vagas levando em 25 

consideração o tempo como servidor na Universidade e por meio de tabela de pontos já aprovada 26 

pelos chefes de Departamento, sendo que cada critério de avaliação corresponderá a 50%. Após 27 

discussão, posto em votação, o modelo de avaliação foi aprovado por unanimidade. Após 28 

aprovação do modelo de avaliação, os presentes indicaram uma Comissão para mudança de 29 

regime de trabalho das servidoras acima descritas. Sendo que ficou definido que farão parte da 30 

Comissão os professores Laércio Augusto Pivetta, Luciano Caetano de Oliveira e professora 31 

Yara Moretto, sendo a mesma Presidente da Comissão. Após definição dos membros da 32 

Comissão, ficou definido que a mesma elaborará um parecer quanto a avaliação das servidoras 33 

docentes o qual será apresentado na reunião do Conselho Setorial que acontecerá no mês de 34 

março. Sem mais, após discussão, posto em votação, a nomeação da Comissão foi aprovada por 35 

unanimidade. 2 – Vaga docente Setor Palotina. Solicitante: Direção. O conselheiro José 36 

Marcelo Rocha Aranha relatou que realizou-se um Fórum entre os Chefes de Departamento do 37 

Setor Palotina para discutir e verificar a necessidade de cada departamento quanto ao 38 

recebimento de vaga para docente, conforme disposto na Resolução nº 29/14-COPLAD, sendo 39 

disponibilizada uma vaga para o Setor Palotina. Desta forma, o conselheiro, professor José 40 

Marcelo, explicou que decidiu-se por meio de um modelo matemático, qual departamento tem 41 

maior necessidade em receber a vaga docente existente, sendo que o Departamento de 42 

Biociências ficou com a vaga pelo fato do mesmo atender uma grande quantidade de disciplinas 43 

em um maior número de departamentos. Foi definida uma ordem quanto ao recebimento, sendo a 44 

seguinte: Departamento de Biociências, Departamento de Ciências Veterinárias, Biodiversidade, 45 

Zootecnia, Ciências Agronômicas e Engenharias e Exatas. O departamento de Sociais e 46 

Humanas não se manifestou. Desta forma, após discussão, posto em votação, a destinação da 47 

vaga para o departamento de Biociências foi aprovada por unanimidade. Sendo assim, a 48 

conselheira Simone Benghi Pinto relatou que ficou decidido em reunião extraordinária do 49 
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Departamento de Biociências que a vaga docente disponibilizada será utilizada para a abertura de 50 

concurso na área de conhecimento em Biologia Celular, Biologia Molecular e Histologia. Em 51 

seguida foi definido que o critério para seleção dos candidatos será a titulação de Doutor. 52 

Posteriormente a mesma repassou que ficou determinado que a área de formação de graduação 53 

dos candidatos poderá ser em Medicina Veterinária, Ciências Biológicas, Farmácia, Medicina, 54 

Zootecnia, Biomedicina e pós graduação nas áreas de Medicina, Ciências Biológicas, Medicina 55 

Veterinária ou Zootecnia. Ficou definido o conteúdo programático do concurso, sendo os pontos: 56 

1- Controle da expressão gênica; 2 – Núcleo: Estrutura e o ciclo da divisão celular; 3 – 57 

Replicação do DNA, Transcrição e Tradução; 4 – Métodos de estudos de ácidos nucleicos e suas 58 

aplicações; 5 – Histologia do tecido nervoso; 6 – Histologia do aparelho reprodutor feminino; 7 - 59 

Histologia do tecido conjuntivo; 8 – Histologia de glândulas endócrinas; 9 – Membrana 60 

Plasmática: estrutura e movimentação através da membrana e 10 – Comunicação e sinalização 61 

celular. Após a explanação, o professor Elisandro Pires Frigo expressou sua preocupação quanto 62 

ao grau de titulação aprovado pelo Departamento de Biociências – Titulo de Doutor. Em 63 

resposta, a conselheira informou que há um grande número de profissionais desta área na região. 64 

Após discussão, posto em votação, a área do concurso, titulação, formação de graduação e o 65 

conteúdo programático do concurso foram aprovados por unanimidade. 3 – Concurso público 66 

vaga docente de Zoologia. Solicitante: Departamento de Biodiversidade. O conselheiro José 67 

Marcelo Rocha Aranha relatou que  a vaga docente disponibilizada para o Setor Palotina, 68 

liberada pelo Setor Litoral , de acordo com o ofício 83/2014 DSL, de vaga distribuída àquele 69 

Setor na reunião do COPLAD de 17/12/2014 será preenchida pelo Departamento de 70 

Biodiversidade mediante a liberação do docente Luiz Augusto Macedo Mestre ao Setor Litoral 71 

(Processo Administrativo de solicitação de redistribuição nº 23075.018807/2014-34). Ficou 72 

aprovado pelo departamento de Biodiversidade que a vaga para concurso será na área de 73 

Zoologia, com matéria específica em Zoologia e Biologia Evolutiva Animal.  A área de 74 

formação de graduação dos candidatos poderá ser em Ciências Biológicas, com doutorado em 75 

Ciências, área de concentração  em Zoologia ou Biologia Comparada Animal. Os pontos do 76 

concurso foram definidos por uma Comissão, a qual definiu os seguintes pontos: 1  Origem, 77 

organização e evolução dos Metazoa; 2- Evolução do esqueleto cefálico; 3 – Evolução da 78 

termoregulação animal; 4 – Transição animal do ambiente aquático para o terrestre; 5 – 79 

Evolução comparativa do sistema nervoso e órgãos dos sentidos; 6 – Osmoregulação nos 80 

ambientes marinhos, água doce e terrestre; 7 – Análise filogenética: princípios e inclusão de 81 

animais extintos; 8 – Evolução pela seleção natural em vertebrados; 9 – Teorias evolutivas em 82 

populações e espécies animais; 10 – Fossilização animal e registros paleontológicos; e 11 – 83 

Tempo geológico e evolução animal.  Após discussão, posto em votação, foram aprovados por 84 

unanimidade. Assuntos Gerais: O professor Elisandro Pires Frigo relatou que foi nomeada 85 

Comissão de Acompanhamento a Recepção dos Calouros que ficará responsável em 86 

supervisionar a aplicação do trote. Sendo que os mesmos foram alertados de que se forem 87 

constatadas irregularidades, esta Comissão ficará responsável pela abertura de Processos 88 

Administrativos, nos casos em que se fizer necessário. Foi avisado ainda que os coordenadores 89 

de cursos também deverão repassar as informações sobre o trote e alertar os alunos quanto à 90 

possíveis punições nos casos em que se fizerem necessárias. O mesmo informou ainda a 91 

necessidade de solicitação de concessão no caso do servidor necessitar se ausentar da 92 

Universidade em período de serviço, pois em caso contrário, se ficar comprovado a ausência sem 93 

autorização, o servidor será responsabilizado juntamente com a chefia imediata. O professor 94 

Elisandro ressaltou ainda que todos os servidores, quando da necessidade de afastamento do país, 95 

deverão solicitar o afastamento por meio de abertura de processo administrativo e somente após 96 

a autorização, o afastamento poderá acontecer. Nada mais havendo a ser tratado, o professor 97 

Elisandro Pires Frigo às 15h20min agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, 98 
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da qual eu, Loana Bergamo dos Santos Campos lavrei a presente ata, que após ser lida e 99 

aprovada, será assinada por todos os presentes. 100 

 

Elisandro Pires Frigo 

Diretor do Setor Palotina 

 

Loana Bergamo dos Santos Campos 

Secretária 


