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Ata da 39ª reunião ordinária do conselho setorial do Setor Palotina da Universidade 1 

Federal do Paraná. 2 
Às 08h30min do dia 18/03/2015, 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: Helton José Alves, Lilian Dena dos Santos, Robson Fernando Míssio, Patrícia 6 

da Costa Zonetti, Érica Cristina Bueno do Prado Guirro, Joel Gustavo Teleken, José Marcelo 7 

Rocha Aranha, Yara Moretto, Marivone Valentim Zabott, Simone Benghi Pinto, Roberto 8 

Rochadelli, Loriane Trombini Frick, Vilson Luis Kunz, Carlos Eduardo Zacarkim, Maria 9 

Cristina Milinsk, Eliane Cristina Gruzka Vendrusculo, Vagner Gularte Cortez, Silvia Cristina 10 

Osaki, Carlos Henrique Coimbra de Araújo, Fabíola Bono Fukushima, Jão Victor Martinelli, 11 

Elias Naor Schlosser, Renata Cristina da Costa Gotardo e Douglas Leonardo Fossá. Foi 12 

justificada a falta dos conselheiros Selmar Basso, Aline de Marco Viot. Com o número legal de 13 

membros presentes, o professor Elisandro Pires Frigo deu início à reunião saudando a todos e 14 

repassando a solicitação de inclusão dos seguintes pontos de pauta: 36 – Indicação de 15 

representantes junto ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CEPE e Conselho 16 

Universitário - COUN; 37 – Indicação de representantes do Setor Palotina para integrar o Comitê 17 

Gestor do Programa Licenciar (Mandato 2015-2017); 38 – Apreciação do resultado da eleição 18 

para Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas da UFPR – 19 

Setor Palotina; 39 - Apreciação do resultado da eleição para Coordenador e Vice-Coordenador 20 

do Curso de Licenciatura em Computação da UFPR – Setor Palotina; 40– Indicação da Banca de 21 

Homologação para condução do Teste Seletivo para professor substituto – Processo nº 22 

23075.058183/2015-79; 41 – Indicação de Membro representante do Setor Palotina junto a 23 

Editora UFPR; 42 - Representação dos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação no 24 

Conselho Setorial. 1 – Apreciação da Ata da 36° Reunião Ordinária do Conselho Setorial do 25 

Setor Palotina. O professor Elisandro solicitou que a ata fosse apreciada na próxima reunião 26 

ordinária do Conselho Setorial o que foi aceito por todos os presentes. 2 - Apreciação da Ata da 27 

37° Reunião Extraordinária do Conselho Setorial do Setor Palotina. O professor Elisandro 28 

solicitou que a ata fosse apreciada na próxima reunião ordinária do Conselho Setorial o que foi 29 

aceito por todos os presentes. 3 - Apreciação da Ata da 38° Reunião Extraordinária do 30 

Conselho Setorial do Setor Palotina. O professor Elisandro solicitou que a ata fosse apreciada 31 

na próxima reunião ordinária do Conselho Setorial o que foi aceito por todos os presentes. 4 – 32 

Aprovação do ad referendum da homologação do resultado do teste seletivo para professor 33 
substituto. Solicitante: Departamento de Biodiversidade. O conselheiro José Marcelo Rocha 34 

Aranha relatou o resultado do processo seletivo referente ao processo nº 23075.048668/2014-73, 35 

edital 485/14-PROGEPE, área de conhecimento: Ecologia e Conservação. Informou que houve 36 

três candidatas aprovadas, sendo elas: Thaisa Pegoraro, em primeiro lugar, obtendo a nota final 37 

9,6; Carlize Debastiani, em segundo lugar, obtendo a nota final 8,9; e Shaiane Dal’Maso Lucas, 38 

em terceiro lugar, obtendo nota final 8,6. Posto em votação, a aprovação da homologação do 39 

processo seletivo foi aprovada por unanimidade. 5 – Aprovação do ad referendum do 40 

resultado do concurso público para carreira de magistério superior da Universidade 41 

Federal do Paraná – Setor Palotina, Edital 450/14 -  PROGEPE. Solicitante: Departamento 42 
de Engenharias e Exatas. O conselheiro Joel Gustavo Teleken relatou o resultado do concurso 43 

público para carreira de magistério superior da UFPR – Setor Palotina – DEE, Edital 450/14 – 44 

PROGEPE, o qual não obteve candidato aprovado. Posto em votação, a apreciação do resultado 45 

do concurso foi aprovado por unanimidade. 6 – Aprovação do ad referendum de pedido de 46 

reabertura de concurso público para carreira de magistério superior da Universidade 47 

Federal do Paraná – Setor Palotina, Edital 450/14 – PROGEPE, área de conhecimento 48 

Matemática (Álgebra/Geometria) e definição de período de realização. Solicitante: 49 
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Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro Joel Gustavo Teleken relatou a 50 

solicitação de reabertura de concurso para a área de conhecimento Matemática 51 

(Álgebra/Geometria) – titulação exigida: Graduação em Licenciatura ou Bacharelado em 52 

Matemática, com Mestrado ou Doutorado em Matemática, Mestrado ou Doutorado em 53 

Estatística, Mestrado ou Doutorado em Educação, Mestrado ou Doutorado em Ensino de 54 

Matemática, obtidos na forma da lei. A data provável para realização do concurso público para 55 

carreira de magistério superior será na segunda quinzena do mês de abril de 2015, sendo que os 56 

pontos sugeridos para o concurso foram: 1. Espaços vetoriais e espaços com produto interno; 2. 57 

Transformações lineares; 3. Operações e diagonalização de matrizes; 4. Transformações 58 

geométricas; 5. Cônicas; 6.Limites e derivadas; 7. Integrais; 8. Probabilidade; 9. Distribuições e 59 

probabilidade; e 10. Testes de significância (testes de hipótese). Em discussão, posto em votação, 60 

o pedido foi aprovado por unanimidade. 7 - Aprovação do ad referendum da indicação da 61 

banca de homologação do concurso público na área de conhecimento de Matemática 62 

(Álgebra/Geometria) – Processo: 23075.016629/2014-15,  Edital 30/15 - PROGEPE. 63 
Solicitante: Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro Joel Gustavo Teleken 64 

relatou a indicação dos professores: Camila Tonezer, Geocris Rodrigues dos Santos e Wander 65 

Mateus Branco Meier como titulares e Carlos Henrique Coimbra Araújo como suplente para 66 

compor a banca de homologação do concurso público referente ao Edital 30/15-PROGEPE, área 67 

de conhecimento de Matemática – Álgebra/Geometria. Após discussão, posto em votação, a 68 

indicação foi aprovada por unanimidade. 8 – Aprovação do ad referendum da indicação da 69 

banca de homologação do Processo Seletivo na área de conhecimento: Química Geral – 70 

Processo: 23075.052016/2014-33, Edital 027/15 – PROGEPE. Solicitante: Departamento de 71 
Engenharias e Exatas. O conselheiro Joel Gustavo Teleken relatou a indicação da banca de 72 

homologação do Processo Seletivo na área de conhecimento em Química Geral, sendo os 73 

seguintes professores: Dilcemara Cristina Zenatti, Isac George Rosset e Raquel Ströher como 74 

titulares e Rita de Cássia dos Anjos como suplente. Posto em votação a banca foi aprovada por 75 

unanimidade. 9 -  Aprovação do ad referendum da indicação da banca de avaliação do 76 

Processo Seletivo na área de conhecimento: Química Geral – Processo: 23075.052016/2014-77 
33, Edital 027/15 – PROGEPE. Solicitante: Departamento de Engenharias e Exatas. O 78 

conselheiro Joel Gustavo Teleken relatou a indicação da banca de avaliação do Processo Seletivo 79 

na área de conhecimento em Química Geral, sendo os seguintes professores: Dilcemara Cristina 80 

Zenatti, Eliane Hermes e Raquel Ströher como titulares e Geocris Rodrigues dos Santos como 81 

suplente. Posto em votação a banca foi aprovada por unanimidade. 10 - Aprovação do ad 82 

referendum da apreciação do resultado do Processo Seletivo na área de conhecimento: 83 

Química Geral – Processo: 23075.052016/2014-33, Edital 027/15 – PROGEPE. Solicitante: 84 
Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro Joel Gustavo Teleken fez o relatou do 85 

processo seletivo, tendo como aprovados os seguintes candidatos: Letícia Caetano da Silva com 86 

nove vírgula um pontos (9,1) e Maurício Gustavo Rodrigues com sete vírgula nove pontos (7,9). 87 

Posto em votação o resultado foi aprovado por unanimidade. 11 – Aprovação do ad referendum 88 

da composição da Comissão Julgadora do Concurso Público – Edital 070/15 – PROGEPE, 89 

na área de conhecimento: Biologia Celular, Biologia Molecular e Histologia. Solicitante: 90 
Comissão de Homologação do Concurso. Ponto retirado de pauta. 12 - Aprovação do ad 91 

referendum da indicação da banca de homologação do Concurso Público – Edital 070/15 – 92 

PROGEPE, na área de conhecimento: Biologia Celular, Biologia Molecular e Histologia. 93 
Solicitante: Departamento de Biociências. A conselheira Marivone Valentim Zabott relatou 94 

que foram definidos os nomes dos membros a fazer parte da Comissão de homologação, sendo 95 

eles: Cristiano Andrigheto, Marivone Valentim Zabott e Simone Benghi Pinto como titulares e 96 

Eliane Cristina Gruszka Vendurscolo, Giuliano Gustavo Lesnau e Marco Antônio Bacellar 97 

Barreiros como suplentes. Posto em votação, a banca de homologação foi aprovada por 98 
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unanimidade. 13 - Aprovação do ad referendum da indicação da banca de homologação do 99 

Concurso Público – Edital 077/15 – PROGEPE, na área de conhecimento: Zoologia Geral. 100 
Solicitante: Departamento de Biodiversidade. O conselheiro José Marcelo Rocha Aranha 101 

relatou que foi definida a Comissão de homologação do concurso, sendo indicados os 102 

professores Almir Manoel Cunico, André Martins Vaz dos Santos, José Marcelo Rocha Aranha e 103 

Yara Moretto. Posto em votação, a banca de homologação foi aprovada por unanimidade. 14 - 104 

Aprovação do ad referendum do pedido de permuta do docente Luiz Mestre com o Setor 105 
Litoral. Solicitante: Departamento de Biodiversidade. O conselheiro José Marcelo Rocha 106 

Aranha relatou a situação da referida permuta, informando que o Setor Litoral disponibilizou 107 

uma vaga de professor quarenta horas com dedicação exclusiva, disponível para concurso 108 

imediato, dentre as vagas distribuídas pelo COPLAD em dezembro passado para materializar a 109 

permuta. Posto em votação, a aprovação do pedido de permuta foi aprovada por unanimidade. 15 110 

- Aprovação do ad referendum do processo de transferência/permuta da servidora técnico-111 

administrativa Sheila Marques Duarte Bassoli. Solicitante: Departamento de Sociais e 112 
Humanas. O conselheiro Roberto Rochadelli explanou a respeito do processo de permuta da 113 

servidora técnico-administrativa Sheila Marques Duarte, que foi aprovada por unanimidade. 16 - 114 

Aprovação do ad referendum da solicitação de mudança de regime de trabalho da docente 115 

Edna Tereza de Lima de 40h para DE - Processo: 23075.026412/2010-81. Solicitante: 116 
Departamento de Ciências Veterinárias. O professor Elisandro relatou o processo de 117 

solicitação de mudança de regime de trabalho da professora Edna Tereza de Lima de 40h para 118 

dedicação exclusiva. O mesmo ressaltou que a abertura do processo se deu em 2010. Após 119 

discussão, posto em votação a solicitação foi aprovada por unanimidade. 17 - Aprovação do ad 120 

referendum da apreciação do projeto Mais Cultura entre a UFPR e MinC. Solicitantes: 121 
Departamento de Sociais e Humanas e Departamento de Engenharias e Exatas. O 122 

conselheiro Carlos Henrique Coimbra Araújo relatou que o projeto com titulação: “Mais Cultura 123 

entre UFPR e MinsC”, processo administrativo 23075.055860/2014-16 passou pela plenária dos 124 

Departamentos de Sociais e Humanas e Engenharias e Exatas. Informou também que o presente 125 

projeto abrange a região Oeste do Paraná, direcionado aos acadêmicos e docentes e será 126 

realizado no período de 01/06/2015 a 31/05/2017 com cronograma financeiro totalizando R$ 127 

1.190.620,00.  As docentes Gabriela K. Ferreira, Loriane T. Frick e Raquel A. Speck e Roberta 128 

C. Bartelmebs atuam no presente projeto como colaboradoras. O mesmo informou que ambos os 129 

Departamentos aprovaram a apreciação do projeto por unanimidade. Após discussão, posto em 130 

votação, a aprovação da apreciação do projeto foi aprovada por unanimidade. 18 – Aprovação 131 

do ad referendum da apreciação do pedido de afastamento no país para capacitação da 132 

docente Mabel Karina Arantes Alves. Solicitante: Departamento de Engenharias e Exatas. 133 
Antes de iniciar a discussão do presente ponto, o professor Helton José Alves retirou-se da sala 134 

por se tratar de assunto relativo a sua esposa. Logo após,  o conselheiro Joel Gustavo Teleken 135 

informou a solicitação de afastamento no país para capacitação feita pela docente Mabel Karina 136 

Arantes Alves, devido à capacitação que irá fazer a nivel de Doutorado em Engenharia Química, 137 

na Unioeste em Toledo – PR, por período integral de dois anos, o mesmo destacou a importância 138 

dos estudos da docente para o Setor Palotina e os acadêmicos. Após discussão, posto em votação 139 

o pedido foi aprovado por unanimidade. 19 – Solicitação de alteração dos membros do CEUA 140 

no Departamento de Biociências. Solicitante: Departamento de Biociências. A conselheira 141 

Marivone Valentim Zabott relatou sobre a necessidade de substituir o professor Nei Moreira pelo 142 

professor Marco Antônio Bacelar Barreiros como titular do CEUA, abrindo assim uma vaga para 143 

suplente, sendo que a professora Marise se ofereceu para a vaga, ficando o professor Marco 144 

Antônio como titular e a professora Marise como suplente. Após discussão, posto em votação, a 145 

solicitação de alteração foi aprovada por unanimidade. 20 – Indicação de representante 146 

docente no CEUA/Palotina. Solicitante: Coordenação da CEUA/Palotina. Ponto retirado de 147 
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pauta. 21 – Solicitação de unificação dos quadros de disciplinas optativas para o Curso 148 

Superior de Tecnologia em Biocombustíveis. Solicitante: Coordenação do Curso Superior 149 
de Tecnologia em Biocombustíveis. A conselheira Maria Cristina Milinsk relatou a solicitação 150 

de unificação da carga horária das disciplinas optativas do Curso Superior de Tecnologia em 151 

Biocombustíveis em um bloco de 240 horas. Após discussão, posto em votação, a solicitação foi 152 

aprovada por unanimidade. 22 – Aprovação de membros titulares a compor a Comissão 153 

Eleitoral do Mestrado em Tecnologia de Bioprodutos Agroindustriais. Solicitante: Direção. 154 
O professor Elisandro Pires Frigo relatou a aprovação de membro à compor a Comissão Eleitoral 155 

do Mestrado em Tecnologia de Bioprodutos Agroindustriais, sendo esta composta por: Eliane 156 

Cristina Gruszka Vendruscolo; Elisângela Lupatini Piovesan; Franciele Pierobon Neri, sendo os 157 

suplentes: Marise Fonseca dos Santos; Margarida Maria da Silva Hickmann e Jussara Andreia 158 

Lunkes. Posto em votação, os membros para compor a Comissão Eleitoral foram aprovados por 159 

unanimidade. 23 – Aprovação das normas para eleição de Coordenador e Vice-160 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Bioprodutos 161 
Agroindustriais do Setor Palotina. Solicitante: Direção. O professor Elisandro Pires Frigo 162 

relatou que o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Bioprodutos Agroindustriais do 163 

Setor Palotina passará por eleição de Coordenador e Vice-Coordenador, sendo que foram 164 

apresentadas as normas para eleição aos presentes. Após discussão, posto em votação, as normas 165 

para eleição foram aprovadas por unanimidade. 24 -  Solicitação de autorização para 166 

participação individual em projeto técnico/científico educacional do docente Augusto 167 
Vaghetti Luchese. Solicitante: Departamento de Ciências Agronômicas. A conselheira 168 

Patricia da Costa Zonetti informou que o professor Augusto Vaghetti Luchese solicitou 169 

participação no programa de mestrado da UTFPR Campus Medianeira, no mestrado de 170 

Tecnologias Computacionais para o Agronegócio e participação no curso de Pós-Graduação lato 171 

sensu em Solos e Nutrição de Plantas no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas. As 172 

disciplinas serão ministradas aos sábados nos meses de março e abril. Não haverá ônus para o 173 

Departamento de Ciências Agronômicas. Após discussão, posto em votação, a solicitação foi 174 

aprovada por unanimidade. 25 -   Aprovação da Primeira Etapa de Avaliação de Estágio 175 

Probatório do docente Marcos Antonio Schreiner, Processo nº 23075.052895/2014-01. 176 
Solicitante: Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro Joel Gustavo Teleken 177 

relatou a avaliação da 1ª etapa do Estágio Probatório do professor Marcos Antônio Schreiner, na 178 

qual o mesmo obteve 100 pontos. Posto em votação a avaliação de estágio probatório foi 179 

aprovada por unanimidade. 26 - Aprovação da Primeira Etapa de Avaliação de Estágio 180 

Probatório do docente Jéfer Benedett Dörr, Processo nº 23075.051375/2014-73. Solicitante: 181 
Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro Joel Gustavo Teleken relatou a 182 

avaliação da 1ª etapa do Estágio Probatório do professor Jéfer Benedett Dörr, na qual o mesmo 183 

obteve 100 pontos. Posto em votação a avaliação de estágio probatório foi aprovada por 184 

unanimidade. 27 -  Aprovação da Primeira Etapa de Avaliação de Estágio Probatório da 185 

docente Danilene Donin Berticelli, Processo nº 23075.059326/2015-60. Solicitante: 186 
Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro Joel Gustavo Teleken relatou a 187 

avaliação da 1ª etapa do Estágio Probatório da professora Danilene Donin Berticelli, na qual a 188 

mesma obteve 100 pontos. Posto em votação a avaliação de estágio probatório foi aprovada por 189 

unanimidade. 28 - Indicação de docentes para compor o Colegiado de Curso de Engenharia 190 

de Energias Renováveis. Solicitante: Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro 191 

Joel Gustavo Teleken relatou que o colegiado do Curso de Tecnologia em Biocombustível foi 192 

destituído, necessitando assim compor o colegiado para o novo Curso de Engenharia de Energias 193 

Renováveis. Foram indicados os professores como titular e suplente: Maurício Romani e Wander 194 

Mateus Branco Meier, Wilson de Aguiar Beninca e Camila Tonezer, Dilcemara Cristina Zenatti 195 

e Ivonete Rossi Bautitz. Posto em votação, as indicações foram aprovadas por unanimidade. 29 -  196 

callto:23075.052895
callto:23075.051375
callto:23075.059326
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Aprovação da Minuta do Termo de Contrato entre UFPR e FUNARBE - Processo 197 
nº. 23075.066306/2015-45. Solicitante: Departamento de Engenharias e Exatas. O professor 198 

Helton José Alves, como coordenador do projeto, explanou sobre o processo administrativo nº 199 

23075.066306/2015-45 que diz respeito á minuta do termo de contrato entre Universidade 200 

Federal do Paraná – UFPR e Fundação Arthur Bernardes – FUNARBE, objetivando a execução 201 

da pesquisa denominada “Estudos envolvendo adsorventes para o armazenamento de biogás e 202 

remoção de H2S”. A pesquisa terá início em maio do presente ano, por um período de dez meses 203 

com orçamento no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). A realização do projeto em 204 

questão é de interesse da UFPR. Após relatar o processo, o professor Helton se retirou da sala 205 

para a votação do ponto. Desta forma, após discussão, posto em votação, a minuta do termo de 206 

contrato, o plano de trabalho e a equipe técnica foram aprovados por unanimidade. 30 – 207 

Apreciação do parecer do Departamento de Zootecnia quanto a solicitação de 208 

redistribuição de Fernanda Granzotto da UFOPA para a UFPR – Setor Palotina. 209 
Solicitante: Departamento de Zootecnia. A conselheira Lilian Dena dos Santos relatou o 210 

processo nº 23075.050551/2014-50 e explanou sobre o pedido de redistribuição da docente 211 

Fernanda Granzotto fazendo a leitura do parecer do Departamento de Zootecnia: “Com relação 212 

ao pedido de redistribuição da Docente Fernanda Granzotto é importante salientar que embora 213 

a docente tenha o interesse na redistribuição para a UFPR – Setor Palotina, atendendo o perfil 214 

da área de Produção de Ruminantes, o Departamento de Zootecnia não dispõe de vaga que 215 

possibilite tal redistribuição.”A conselheira enfatizou que o Departamento de Zootecnia não 216 

dispõe de vaga para redistribuição e destacou que, quando houver vaga disponível o 217 

departamento deverá discutir novamente a forma de preenchimento da vaga. Após o 218 

posicionamento do Departamento de Zootecnia o professor Elisandro solicitou que caso hovesse 219 

algum departamento interessado na vaga manifestasse interesse. Não havendo interessado no 220 

momento, posto em votação o parecer foi aprovado por unanimidade. 31 – Apreciação do 221 

parecer dos Departamentos de Biodiversidade e Departamento de Zootecnia quanto a 222 

solicitação de redistribuição de Carlos Eduardo Copatti da Universidade Federal da Bahia 223 

para a UFPR – Setor Palotina. Solicitante: Departamentos de Biodiversidade e 224 
Departamento de Zootecnia. O conselheiro José Marcelo Rocha Aranha relatou o processo nº 225 

23075.045655/2014-42 e explanou sobre o pedido de redistribuição do docente Carlos Eduardo 226 

Copatti, da Universidade Federal da Bahia, Câmpus Omdina, para a UFPR – Setor Palotina. O 227 

mesmo fez a leitura do parecer do Departamento de Biodiversidade: “O Departamento de 228 

Biodiversidade não dispõe, no momento, de vaga para permuta e, entende que, no caso de haver 229 

esta disponibilidade, a plenária deve discutir sobre a área de maior necessidade para suprir a 230 

demanda de carga horária sob sua atribuição. Desta forma, no momento, sou de parecer 231 

desfavorável à redistribuição do docente para este Departamento”. O mesmo destacou ainda 232 

que quando houver vaga disponível, esta não será obrigatoriamente oferecida ao docente 233 

solicitante. Desta forma o Departamento de Zootecnia também se manifestou quanto ao pedido 234 

de redistribuição do docente em questão, apresentando o seguinte parecer conclusivo: “O 235 

Departamento de Zootecnia não dispõe de vaga para permuta e, entende que, no caso de haver 236 

esta disponibilidade, a plenária deve discutir sobre a área de maior necessidade para suprir a 237 

demanda de carga horária sob sua atribuição. Portanto, sou de parecer desfavorável à 238 

redistribuição do docente para este Departamento .”A conselheira enfatizou que o 239 

Departamento de Zootecnia não dispõe de vaga para redistribuição e destacou que, quando 240 

houver vaga disponível o departamento deverá discutir novamente a forma de preenchimento da 241 

vaga. Após discussão, posto em votação os pareceres foram aprovados por unanimidade. 32 – 242 

Semana acadêmica do Curso de Tecnologia em Biotecnologia, 5º Simpósio de Biotecnologia 243 

e 1º Seminário de Inovação em Biotecnologia. Solicitante: Coordenação do Curso de 244 
Tecnologia em Biotecnologia. O professor Elisandro comentou que conforme aprovado em 245 

callto:23075.066306
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reunião do Conselho Setorial, as semanas acadêmicas dos cursos ocorrerão no mesmo período, 246 

juntamente com o SIEPE. No entanto, em função da realização do 5º Simpósio de Biotecnologia 247 

no período de 21 e 22 de maio, foi sugerido que a Semana Acadêmica ocorra na mesma semana, 248 

ficando da seguinte forma: Semana Acadêmica de Tecnologia em Biotecnologia no período de 249 

18 a 22 de maio de 2015, 1º Seminário de Inovação em Biotecnologia no dia 20 de maio e 5º 250 

Simpósio de Biotecnologia nos dias 21 e 22 de maio de 2015.  Após discussão, posto em 251 

votação, a alteração da data da Semana Acadêmica do Curso de Tecnologia em Biotecnologia foi 252 

aprovada por unanimidade. 33 – Abertura de concurso público para professor de magistério 253 

superior para área de conhecimento: Didática. Solicitante: Departamento de Sociais e 254 
Humanas. O conselheiro Roberto Rochadelli solicitou a abertura de concurso público para 255 

professor de magistério superior na área de “Didática”. O mesmo repassou aos presentes que a 256 

titulação mínima exigida será: Graduação em Pedagogia ou em Licenciatura em Computação 257 

com Mestrado ou Doutorado em Educação ou Ensino, obtidas na forma da lei. Os pontos 258 

abordados serão: 1. A relação pedagógica: professor, aluno, conhecimentos e os diferentes 259 

aspectos de ensinar e aprender; 2. A formação docente e suas especificidades no mundo 260 

contemporâneo; 3. Planejamento e avaliação educacional; 4. Tecnologias digitais de informação 261 

e comunicação na construção do conhecimento; 5.Abordagens educativas relacionadas ao uso 262 

das tecnologias computacionais na educação; 6. Evolução e tendências da informática na 263 

educação; 7. A prática docente em espaços formais e não-formais; 8. A prática pedagógica como 264 

componente da formação docente; 9. Ambientes virtuais de ensino e aprendizagem para 265 

educação a distância e presencial: utilização, análise e construção de estratégias didático-266 

pedagógicas; 10. Tendências em Ambientes Virtuais de ensino e aprendizagem para educação. 267 

Após discussão, posto em votação, a solicitação de abertura de concurso público foi aprovada 268 

por unanimidade. 34 – Apreciação da homologação da avaliação da primeira etapa do 269 

Estágio Probatório da docente Loriane Trombini Frick – Processo: 23075.048634/2014-89. 270 
Solicitante: Departamento de Sociais e Humanas. O conselheiro Roberto Rochadelli relatou a 271 

avaliação da 1ª etapa do Estágio Probatório da professora Loriane Trombini Frick, na qual a 272 

mesma obteve 100 pontos. Posto em votação a avaliação de estágio probatório foi aprovada por 273 

unanimidade. 35 - Proposta de criação de Comissão de Prevenção de Acidentes. Solicitante: 274 

CIBIO. O professor Elisandro Pires Frigo relatou a proposta do CIBIO de criação da CIPA no 275 

Setor Palotina. O mesmo lembrou os presentes que a criação da CIPA não está prevista no 276 

Regimento do Setor. Desta forma, os presentes sugeriram que seja feito um treinamento da CIPA 277 

àqueles que se interessarem do Setor. Ficando aprovada a realização do treinamento e reprovada 278 

a Criação da CIPA do Setor. 279 

36 – Indicação de representante para o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CEPE. 280 
Solicitante: Direção. O professor Elisandro Pires Frigo relatou a necessidade da indicação de 281 

novos membros para representação no CEPE, sendo indicados os seguintes nomes: Edilson 282 

Caron, Nelson Luis Melo Fernandes e Elias Naor Schlosser. Posto em votação, a indicação foi 283 

aprovada por unanimidade. 37 – Indicação de representantes do Setor Palotina para 284 

integrarem o Comitê Gestor do Programa Licenciar – Mandato 2015 a 2017. Solicitante: 285 
Direção. O professor Elisandro Pires Frigo relatou a necessidade da indicação de dois servidores 286 

para representar o Setor Palotina no Comitê Gestor do Programa Licenciar. Após discussão, 287 

ficou decidido que as coordenações dos três cursos de licenciatura do Setor se reunirão para 288 

indicar os nomes e posteriormente encaminhá-los à direção para emissão de portaria. 38 –289 

Apreciação do resultado da Eleição de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de 290 

Licenciatura em Ciências Exatas da UFPR - Setor Palotina. Solicitante: Comissão 291 
Eleitoral. O conselheiro Carlos Henrique Coimbra Araújo relatou o resultado das eleições para 292 

Coordenador e Vice-coordenador do curso de Licenciatura em Ciências Exatas do Setor Palotina, 293 

que ocorreu no dia 16/03/2015, o qual foi aprovado por ad referendum pelo Departamento de 294 
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Engenharias e Exatas. Obteve-se a seguinte contagem de votos: 39 (tinta e nove) cédulas brancas 295 

referentes aos votos dos discentes e 21 (vinte e uma) cédulas azuis referentes aos servidores 296 

docentes e técnicos aptos a votar. Após, deu-se início a apuração dos votos e o resultado final 297 

obtido foi: Votos dos SERVIDORES: Total de Votantes: 21 (vinte e um); Votos em branco: 0 298 

(zero); Votos nulos: 0 (zero); Votos chapa única: 21 (vinte e um). Votos dos DISCENTES: Total 299 

de votantes: 39 (trinta e nove); Votos em branco: 2 (dois); Votos nulos: 0 (zero); Votos na chapa 300 

única: 37 (trinta e sete). Desta forma, foi eleita com 69% dos votos válidos a chapa única para 301 

eleição dos cargos de coordenador e vice-coordenador do curso de Licenciatura em Ciências 302 

Exatas do Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná, a professora Geocris Rodrigues dos 303 

Santos e o professor Isac George Rosset. Posto em votação, o resultado da eleição foi aprovado 304 

por unanimidade. 39 – Apreciação do resultado da Eleição de Coordenador e Vice-305 

Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação da UFPR - Setor Palotina. 306 
Solicitante: Comissão Eleitoral. O conselheiro Carlos Henrique Coimbra Araújo relatou o 307 

resultado das eleições para Coordenador e Vice-coordenador do curso de Licenciatura em 308 

Computação do Setor Palotina, que ocorreu no dia 16/03/2015, o qual foi aprovado por ad 309 

referendum pelo Departamento de Engenharias e Exatas. Obteve-se a seguinte contagem de 310 

votos: 38 (tinta e oito) cédulas brancas referentes aos votos dos discentes e 17 (dezessete) 311 

cédulas azuis referentes aos servidores docentes e técnicos aptos a votar. Após, deu-se início a 312 

apuração dos votos e o resultado final obtido foi: Votos dos SERVIDORES: Total de Votantes: 313 

17 (dezessete); Votos em branco: 0 (zero); Votos nulos: 0 (zero); Votos chapa única: 17 314 

(dezessete). Votos dos DISCENTES: Total de votantes: 38 (trinta e oito); Votos em branco: 0 315 

(zero); Votos nulos: 0 (zero); Votos na chapa única: 38 (trinta e oito). Desta forma, foi eleita com 316 

67,1% dos votos válidos a chapa única para eleição dos cargos de coordenador e vice-317 

coordenador do curso de Licenciatura em Computação do Setor Palotina da Universidade 318 

Federal do Paraná, o professor Jéfer Benedett Dörr e o professor Marcos Antônio Schreiner. 319 

Posto em votação, o resultado da eleição foi aprovado por unanimidade. 40 – Indicação da 320 

Banca de Homologação para condução do Teste Seletivo para professor substituto – 321 
Processo nº 23075.058183/2015-79. Solicitante: Departamento de Ciências Veterinárias. A 322 

conselheira Érica Cristina Bueno do Prado Guirro relatou que foram indicados pelo 323 

Departamento para fazer parte da banca de homologação do teste seletivo os nomes das 324 

seguintes docentes: Marilene Machado Silva, Aline de Marco Viott e Monica Kanashiro 325 

Oyafuso, como titulares e da docente Fabíola Bono Fukushima como suplente. Posto em 326 

votação, a indicação da banca de homologação foi aprovada por unanimidade. 41 - Indicação de 327 

Membro representante do Setor Palotina junto a Editora UFPR. Solicitante: Direção. O 328 

professor Elisandro Pires Frigo informou aos presentes  a necessidade de indicação de um novo 329 

membro para representar o Setor Palotina junto à Editora UFPR, sendo que os presentes 330 

indicaram a professora Marcia Santos de Menezes. Posto em votação a indicação foi aprovada 331 

por unanimidade. 42 - Representação dos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação 332 

no Conselho Setorial. Solicitante: Direção. O professore Helton José Alves relatou que 333 

conforme aprovado na 36ª reunião do Conselho Setorial, o mesmo ficou responsável em presidir 334 

uma reunião com os Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação e Residências do Setor 335 

Palotina com o intuito de eleger novas representações dentre os coordenadores no Conselho 336 

Setorial. Foi realizada uma reunião no dia 05/03/15, em que estavam presentes as Coordenações 337 

dos Programas de Pós-Graduação em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável, Ciência 338 

Animal, Bioenergia, Tecnologias de Bioprodutos Agroindustriais e Bioquímica e Biologia 339 

Molecular, além da Coordenação da Residência em Medicina Veterinária. O Prof. Helton 340 

informou que não foi realizado o processo eleitoral devido á dúvidas em relação à interpretação 341 

dos artigos 7, 18 e 74 da Resolução nº 12/14-COPLAD. Após discussão, esclarecidas as dúvidas, 342 

foi sugerido que para a eleição dos novos representantes seja levado em consideração o 343 
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Regimento Geral da UFPR, e solicitado à SOC atualizações do Regimento do Setor Palotina na 344 

Resolução 12/14-COPLAD. Assuntos Gerais: A conselheira Eliane Cristina Gruszka 345 

Vendruscolo, em nome do Departamento de Biociências, solicitou homologação do Evento “5º 346 

Simpósio de Biotecnologia Aplicada na Agroindústria”, aprovado pela CAPES e CNPQ com 347 

recursos na ordem de R$ 35.000,00. A mesma enfatizou que o evento ocorrerá dentro da Semana 348 

Acadêmica de Tecnologia em Biotecnologia nos dias 21 e 22 de maio de 2015. Posto em votação 349 

a homologação do evento foi aprovada por unanimidade. A mesma solicitou ainda a 350 

homologação do “III Curso de Capacitação em Biossegurança” a ser ofertado pelo CIBIO em 351 

28/04/2015 com programação de 8 horas/aula. Posto em votação a homologação do evento foi 352 

aprovada por unanimidade. A conselheira Simone Benghi Pinto informou aos presentes a 353 

realização do Curso teórico-prático de Citogenética de Insetos Sociais que será ministrado no 354 

período de 23 a 26/03/2015 no Laboratório de Farmacologia. O curso contará com 15 vagas e o 355 

valor da inscrição é de sessenta reais. O Conselheiro João Victor Martinelli informou que 356 

acontecerá entre os dias 02 e 06/04/2015, na UFPR Setor Palotina e no Parque de Exposições do 357 

Município de Palotina o “Pré Encontro Nacional das Casas Estudantis”. O mesmo solicitou 358 

ampla divulgação do evento por parte dos presentes. O conselheiro Joel Gustavo Teleken 359 

solicitou aos presentes que divulguem para os servidores lotados em seus Departamentos, que a 360 

Sala de Informática do Bloco III ainda não está pronta, não sendo possível utilizá-la até o 361 

momento. A conselheira Renata Cristina da Costa Gotardo informou que está sendo feito um 362 

acompanhamento do rendimento dos alunos do Setor Palotina, sendo que os alunos com 363 

rendimento inferior a 25% terão que elaborar um plano de estudos que deverá ser lido e assinado 364 

pelos seus respectivos Coordenadores. O professor Elisandro solicitou a colaboração de todos 365 

quanto ao bom uso dos aparelhos de ar-condicionado e elevadores. O professor Elisandro 366 

informou a todos que está sendo providenciado pregão de placas e cancelas para o 367 

estacionamento da Universidade. O conselheiro Carlos Eduardo Zacarkim propôs , como forma 368 

de solução imediata para o problema de estacionamento no Setor,  que os veículos dos servidores 369 

e alunos sejam cadastrados e adesivados e que seja definido estacionamento para servidores 370 

separadamente dos alunos. Nada mais havendo a ser tratado, o professor Elisandro Pires Frigo às 371 

11h00min agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual eu, Loana 372 

Bergamo dos Santos Campos lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada 373 

por todos os presentes. 374 
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