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Ata da 41ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade 1 

Federal do Paraná, realizada em dezesseis de abril de dois mil e quinze. 2 
Aos dezesseis dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, às catorze horas, na sala de 3 

reuniões, do Bloco Administrativo, da Universidade Federal do Paraná - Setor Palotina, reuniu-4 

se o Conselho Setorial, sob a Presidência do Diretor do Setor Palotina Elisandro Pires Frigo. 5 

Presentes o Vice-Diretor Helton José Alves e os Conselheiros Titulares: Lilian Dena dos Santos, 6 

Robson Fernando Míssio, Joel Gustavo Teleken, José Marcelo Rocha Aranha, Marivone 7 

Valentim Zabott, Vilson Luis Kunz, Carlos Eduardo Zacarkim, Luis Fernando Souza Gomes, 8 

Vagner Gularte Cortez, Carlos Henrique Coimbra de Araújo, Jéfer Benedett Dörr, João Victor 9 

Martinelli, Carlos Alexandre Alves Pessuti, Thompson Ricardo Weiser Meier, Renata Cristina 10 

da Costa Gotardo, Anderson Luiz de Carvalho, Lara Beatrice Biezus e Selmar Basso. Presentes 11 

também os Conselheiros Suplentes: Patrícia da Costa Zonetti, Loriane Trombini Frick, Eliane 12 

Cristina Gruszka Vendrusculo, Aline de Marco Viott e Nelson Luis Melo Fernandes. Foi 13 

convidada a docente Geocris Rodrigues dos Santos. Foi justificada a falta dos Conselheiros: 14 

Erica Cristina Bueno do Prado Guirro, Geraldo Camilo Alberton e Maria Cristina Milinsk. Com 15 

o número legal de membros presentes, o Presidente deu início à reunião saudando a todos. Foi 16 

aprovada por unanimidade a participação do Centro Acadêmico de Biotecnologia com direito a 17 

voz no ponto de pauta número trinta. Após foi aprovada a inclusão dos pontos de pauta: 31 – 18 

Apreciação da composição da banca e da data de realização do concurso de Biologia Celular, 19 

Biologia Molecular e Histologia (Edital 70/15-PROGEPE). Solicitante: Departamento de 20 

Biociências e 32 – Indicação para compor a comissão para elaboração das normas da eleição da 21 

Coordenação do Curso de Engenharia em Aquicultura. Solicitante: Direção. Ordem do dia: 1 - 22 

Apreciação da Ata da 36° Reunião Ordinária do Conselho Setorial do Setor Palotina. Após 23 

correções a Ata da 36° Reunião Ordinária do Conselho Setorial, foi aprovada por unanimidade. 2 24 

- Apreciação da Ata da 37° Reunião Extraordinária do Conselho Setorial do Setor 25 
Palotina. Após correções a Ata da 37° Reunião Extraordinária do Conselho Setorial, foi 26 

aprovada por unanimidade. 3 - Apreciação da Ata da 38° Reunião Extraordinária do 27 

Conselho Setorial do Setor Palotina. Após correções a Ata da 38° Reunião Extraordinária do 28 

Conselho Setorial, foi aprovada por unanimidade. 4 - Apreciação da Ata da 39° Reunião 29 

Ordinária do Conselho Setorial do Setor Palotina. Após correções a Ata da 39° Reunião 30 

Ordinária do Conselho Setorial, foi aprovada por unanimidade. 5 - Apreciação da Ata da 40° 31 

Reunião Extraordinária do Conselho Setorial do Setor Palotina. Após correções a Ata da 40° 32 

Reunião Extraordinária do Conselho Setorial, foi aprovada por unanimidade. 6 - Solicitação de 33 

lotação do Programa de Pós-Graduação em Bioenergia no Departamento de Engenharias e 34 
Exatas. Solicitante: Departamento de Engenharias e Exatas. O Presidente explanou sobre a 35 

lotação do Programa de Pós-Graduação em Bioenergia no Departamento de Engenharias e 36 

Exatas, devido a maioria dos docentes do Setor Palotina que fazem parte do Programa como 37 

membros permanentes estarem lotados no Departamento. O referido Departamento já havia 38 

aprovado a lotação do Programa no mesmo. Colocado em regime de votação, a lotação foi 39 

aprovada por unanimidade. 7 - Aprovação do ad referendum da apreciação do Resultado da 40 

Eleição para Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias de Bioprodutos 41 

Agroindustriais. Solicitante: Programa de Pós-Graduação em Tecnologias de Bioprodutos 42 
Agroindustriais. O Presidente informou que foi realizada no dia vinte e três de março do ano de 43 

dois mil e quinze a eleição para Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias de 44 

Bioprodutos Agroindustriais, sendo eleitos com 85,71% dos votos paritários, os professores 45 

Leandro Paiola Albrecht e Ivonete Rossi Bautitz, respectivamente como Coordenador e Vice-46 
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Coordenadora do Programa. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. 8 - Apreciação 47 

do resultado da eleição de representantes dos coordenadores dos Programas de Pós-48 
Graduação e Residência no Conselho Setorial. Solicitante: Direção. O Presidente informou 49 

sobre a eleição de representantes dos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação e 50 

Residência no Conselho Setorial, sendo eleitos como titular e suplente, respectivamente, os 51 

docentes: Leandro Paiola Albrecht e Ivonete Rossi Bautitz; Luciano dos Santos Bersot e José 52 

Antonio de Freitas. Posto em votação, o resultado da eleição foi aprovado por unanimidade. A 53 

partir desse momento os docentes Leandro Paiola Albrecht e Luciano dos Santos Bersot foram 54 

convidados para participar da reunião. 9 - Aprovação do ad referendum da apreciação da 55 

Banca de Avaliação do Concurso Público para carreira do Magistério Superior, Área de 56 

conhecimento: Matemática (Álgebra/Geometria), Edital nº 30/15 – PROGEPE. Solicitante: 57 
Departamento de Engenharias e Exatas. O Presidente relatou os membros que foram 58 

indicados para compor a banca de avaliação do concurso público – Edital nº 30/15-PROGEPE, 59 

sendo titulares os docentes: Wander Mateus Branco Meier (UFPR – Palotina), Danilene Güllich 60 

Donin Berticelli (UFPR – Palotina),  André Vicente (UNIOESTE – Cascavel), Andréia Büttner 61 

Ciani (UNIOESTE – Cascavel),  e Bárbara Winiarski Diesel Novaes (UTFPR – Toledo) e como 62 

suplentes os docentes: Carlos Henrique Coimbra Araújo (UFPR – Palotina), Camila Tonezer 63 

(UFPR – Palotina), Daniela Maria Grande Vicente (UNIOESTE – Cascavel), Vanessa Largo 64 

(UTFPR – Toledo) e Rosângela Aparecida Botinha Assumpção (UTFPR – Toledo). Posto em 65 

votação, foi aprovado por unanimidade. 10 - Aprovação do ad referendum da homologação 66 

das inscrições para Concurso Público do Edital 77/15 PROGEPE, Área de conhecimento: 67 
Zoologia Geral. Solicitante: Departamento de Biodiversidade. O conselheiro José Marcelo 68 

Rocha Aranha relatou sobre a homologação das inscrições para o concurso público – Edital 69 

77/15-PROGEPE, sendo deferidos os pedidos de recursos dos candidatos: Alcides Ricieri 70 

Rinaldi, processo 23075.070584/2015-05; João Paulo Alves Pagotto, processo 71 

23075.070782/2015-61 e Ricardo Belmonte Lopes, processo 23075.070784/2015-50. Posto em 72 

votação, foi aprovado por unanimidade. 11 - Aprovação do ad referendum da alteração da 73 

banca do concurso de Zoologia Geral – Edital 77/15. Solicitante: Departamento de 74 
Biodiversidade. O conselheiro José Marcelo Rocha Aranha relatou sobre a necessidade de 75 

alterar a composição da banca do concurso de Zoologia Geral – Edital 77/15-PROGEPE, pois os 76 

convidados José Flavio Candido Junior (UNIOESTE – Cascavel) e Mário Navarro da Silva 77 

(UFPR – Curitiba) não puderam compor a banca. Dessa forma, foram convidadas as docentes 78 

Miryan Denise Araújo Coracini (UNIOESTE – Cascavel) e Adelita Maria Linzmeier (UFFS – 79 

Realeza), sendo que as mesmas confirmaram presença. Posto em votação, foi aprovado por 80 

unanimidade. 12 - Aprovação do ad referendum da Indicação da Banca de Homologação das 81 

inscrições e indicação da Comissão Julgadora do Teste Seletivo para professor substituto – 82 
Processo nº 23075.058183/2015-79. Solicitante: Departamento de Ciências Veterinárias. O 83 

Presidente relatou a composição da banca de homologação das inscrições do teste seletivo para 84 

professor substituto – Edital 76/15 - PROGEPE, sendo: Marilene Machado Silva, Aline de 85 

Marco Viott e Monica Kanashiro Oyafuso. Na sequência, relatou que as docentes citadas 86 

anteriormente irão compor também a comissão julgadora, conforme processo 87 

23075.058183/2015-79. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. 13 - Aprovação do 88 

ad referendum da homologação do resultado do Teste Seletivo para professor substituto – 89 
Processo nº 23075.058183/2015-79. Solicitante: Departamento de Ciências Veterinárias. O 90 

Presidente relatou a homologação do resultado do teste seletivo para professor substituto – Edital 91 

76/15 – PROGEPE, processo 23075.058183/2015-79, sendo aprovada a candidata Mariana 92 
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Pavelski em primeiro lugar com média final 9,7 (nove inteiros e sete décimos). Posto em 93 

votação, foi aprovado por unanimidade. 14 - Aprovação do ad referendum do pedido de 94 

professor substituto 40 horas para área de conhecimento de Química Geral na vaga da 95 

Docente Mabel Karina Arantes Alves afastada para capacitação. Solicitante: 96 
Departamento de Engenharias e Exatas. O Presidente relatou que devido ao afastamento 97 

integral da docente Mabel Karina Arantes Alves para capacitação em nível de doutorado, foi 98 

realizado o pedido de professor substituto (40) quarenta horas para área de conhecimento de 99 

Química Geral. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. 15 - Aprovação do ad 100 

referendum do pedido de afastamento do País da docente Danilene Güllich Donin Berticelli. 101 
Solicitante: Departamento de Engenharias e Exatas. O Presidente explanou sobre o pedido de 102 

afastamento do País da docente Danilene Güllich Donin Berticelli, que ocorrerá no período de 103 

vinte e seis de maio de dois mil e quinze a sete de junho de dois mil e quinze, para participar do 104 

evento “L’enseignement des mathématiques à l’école primaire, XIXe-XXe siècle: études 105 

comparatives, Brésil-France” em Limoges, na França, no período de vinte e oito de maio de dois 106 

mil e quinze a sete de junho de dois mil e quinze, informou que não haverá encargos didáticos e 107 

a natureza do afastamento será com ônus limitado perante a UFPR – Setor Palotina. Posto em 108 

votação, foi aprovado por unanimidade. 16 - Aprovação do ad referendum do pedido de 109 

afastamento do País da docente Loriane Trombini Frick. Solicitante: Departamento de 110 
Sociais e Humanas. O Presidente explanou sobre o pedido de afastamento do País da docente 111 

Loriane Trombini Frick, para participar do evento “VI Congresso Mundial de Violência Escolar 112 

e Políticas Públicas: Da violência ao bem-estar na escola”, na Cidade de Lima, Peru, no período 113 

de vinte de maio de dois mil e quinze a vinte e três de maio de dois mil e quinze e, os encargos 114 

didáticos serão repostos pela docente em período apropriado. O ônus será limitado para a UFPR. 115 

Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. 17 - Aprovação do ad referendum da 116 

solicitação de afastamento do País do docente André Martins Vaz dos Santos. Solicitante: 117 
Departamento de Biodiversidade. O Presidente explanou sobre o pedido de afastamento do 118 

País  do docente André Martins Vaz dos Santos, no período de vinte e sete de abril de dois mil e 119 

quinze a trinta de abril de dois mil e quinze, para participar de banca de mestrado como membro 120 

titular e reunião de trabalho do projeto “Idade, crescimento, morfometria e química dos otólitos 121 

de Merluccius hubbsi no Atlântico Sul” na instituição Dirección Nacional de Recursos 122 

Acuáticos, na cidade de Montividéu, Uruguai. Destacou que os encargos didáticos serão repostos 123 

pelo docente dentro do calendário acadêmico e haverá ônus limitado. Posto em votação, foi 124 

aprovado por unanimidade. 18 - Apreciação da resposta à solicitação de redistribuição de 125 

Gleice Ribeiro Orasmo - Processo nº 23075.061476/2015-33. Solicitante: Departamento de 126 
Ciências Agronômicas. O conselheiro Robson  Fernando Míssio relatou sobre o processo 127 

23075.061476/2015-33, referente a solicitação de redistribuição da docente Gleice Ribeiro 128 

Orasmo da Universidade Federal do Piauí para UFPR - Setor Palotina. Após análise do perfil 129 

acadêmico da docente, o Departamento de Ciências Agronômicas, em plenária departamental, 130 

concluiu que não atende as demandas do departamento e que não há vaga docente disponível. 131 

Posto em votação, a resposta negativa à solicitação foi aprovada por unanimidade. 19 - 132 

Apreciação da avaliação da 2ª etapa do estágio probatório do docente Augusto Vaghetti 133 
Luchese. Solicitante: Departamento de Ciências Agronômicas. Ponto retirado de pauta, 134 

devido a falta de ata da apreciação do colegiado em que o docente tem maior carga horária. 20 - 135 

Apreciação da avaliação da 1ª etapa do estágio probatório do docente Alessandro Jefferson 136 
Sato. Solicitante: Departamento de Ciências Agronômicas. Ponto retirado de pauta, devido a 137 

falta de ata da apreciação do colegiado em que o docente tem maior carga horária. 21 - 138 
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Apreciação da avaliação da 1ª etapa do estágio probatório da docente Geocris Rodrigues 139 
dos Santos. Solicitante: Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro Joel Gustavo 140 

Teleken relatou a avaliação da 1ª etapa do estágio probatório da professora Geocris Rodrigues 141 

dos Santos, na qual obteve (100) cem pontos. Posto em votação, a avaliação de estágio 142 

probatório foi aprovada por unanimidade. 22 - Apreciação da avaliação da 1ª etapa do estágio 143 

probatório do docente Wander Mateus Branco Meier. Solicitante: Departamento de 144 
Engenharias e Exatas. O conselheiro Joel Gustavo Teleken relatou a avaliação da 1ª etapa do 145 

estágio probatório do professor Wander Mateus Branco Meier, na qual obteve (100) cem pontos. 146 

Posto em votação, a avaliação de estágio probatório foi aprovada por unanimidade. 23 - 147 

Aprovação da Resolução nº XX/15 SP que estabelece normas para a eleição da 148 

representação docente no CEPE 2015-2017. Solicitante: Comissão de elaboração da 149 
resolução de eleição CEPE 2015-2017. O Presidente relatou a resolução que estabelece normas 150 

para a eleição da representação docente no CEPE 2015-2017, destacou que o prazo final de 151 

inscrição dos canditados por chapa é até às dezessete horas do dia vinte e quatro de abril de dois 152 

mil e quinze e a eleição ocorrerá no dia vinte e nove de abril de dois mil e quinze. A resolução, 153 

ficou numerada como Resolução nº 04/15 SP, após foi colocada em regime de votação sendo 154 

aprovada por unanimidade. 24 - Alteração do período de oferta da disciplina: Bem-Estar e 155 

Comportamento (CP002). Solicitante: Coordenação do Curso de Medicina Veterinária. A 156 

conselheira Aline de Marco Viott explanou sobre a necessidade de alteração do período de oferta 157 

da disciplina Bem-Estar e Comportamento Animal (CP002), que estava no primeiro período e 158 

passa a ser ofertada no quarto período. Posto em votação, a alteração foi aprovada por 159 

unanimidade. 25 - Alteração da carga horária das disciplinas de Genética Animal (CP010), 160 

Clínica Médica de Ruminantes (CP050) e Obstetrícia Veterinária (CP042). Solicitante: 161 
Coordenação do Curso de Medicina Veterinária. A conselheira Aline de Marco Viott 162 

explanou sobre as alterações da carga horária total do semestre da disciplina de Genética Animal 163 

(CP010), que passa de (90) noventa horas para (60) sessenta horas, referente as (30) trinta horas 164 

que foram reduzidas da disciplina CP010, foram remanaejadas para as disciplinas de Tecnologia 165 

de Produtos de Origem Animal (CP056) e Inspeção de Produtos de Origem Animal (CP053), 166 

sendo destinadas (15) quinze horas para cada disciplina. Na sequência, explanou sobre a 167 

alteração da carga horária total do semestre da disciplina de Clínica Médica de Ruminantes 168 

(CP050), que passa de (75) setenta e cinco horas para (60) sessenta horas, referente as (15) 169 

quinze horas que foram reduzidas da disciplina CP050, foram remanejadas para a disciplina de 170 

Clínica Cirúrgica de Grandes Animais (CP045),  que passa de (45) quarenta e cinco horas para 171 

(60) sessenta horas. Após, explanou sobre as alterações da carga horária total do semestre da 172 

disciplina de Obstetrícia Veterinária (CP042),  que passa de (60) sessenta horas para (30) trinta 173 

horas, referente as (30) trinta horas que foram reduzidas da disciplina CP042, foram remanejadas 174 

para a disciplina de  Técnica Operatória(CP043), que passa de (120) cento e vinte horas para 175 

(150) cento e cinquenta horas. Posto em votação, as alterações foram aprovadas por uanimidade. 176 

26 - Inclusão de disciplinas de Libras, Manejo de Animais Silvestres ex situ e Microbiologia 177 
Aquática. Solicitante: Coordenação do Curso de Medicina Veterinária. A conselheira Aline 178 

de Marco Viott explanou sobre a inclusão das disciplinas de Libras (DSH007), Manejo de 179 

Animais Silvestres ex situ (SPCB110) e Microbiologia Aquática (DBC006) no rol de disciplinas 180 

optativas do curso de Medicina Veterinária, assim como a disciplina de Etologia (SPCB006). 181 

Posto em votação, a inclusão das  disciplinas foi aprovada por unanimidade. 27 - Aprovação do 182 

ajuste curricular de disciplinas do Departamento de Engenharias e Exatas que atendem ao 183 

curso de Licenciatura em Ciências Exatas, Processo: 23075.071487/2015-21. Solicitantes: 184 
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Departamento de Engenharias e Exatas e Núcleo Docente Estruturante do curso de 185 
Licenciatura em Ciências Exatas. A docente Geocris Rodrigues dos Santos, como membro do 186 

Núcleo Docente Estruturante do curso de Licenciatura em Ciências Exatas, juntamente com o 187 

conselheiro Carlos Henrique Coimbra Araújo explanaram sobre o ajuste curricular das 188 

disciplinas que atendem ao curso de Licenciatura em Ciências Exatas, conforme processo 189 

23075.071487/2015-21. Colocado em discussão, após manifestações, o ajuste curricular foi 190 

aprovado por unanimidade. 28 - Apreciação do ofício encaminhado pelo servidor técnico 191 

administrativo em educação Juliano José Maito referente à solicitação de remoção do 192 
Campus Jandaia do Sul para Setor Palotina. Solicitante: Direção. O Presidente relatou o 193 

ofício encaminhado pelo servidor técnico administrativo em educação, Juliano José Maito, 194 

referente à solicitação de remoção do Campus Jandaia do Sul para Setor Palotina, no qual, o 195 

servidor informou que após passar por perícia de uma junta médica oficial, foi atestado por laudo 196 

médico a necessidade de remoção para Palotina para prosseguir com o tratamento médico, 197 

cidade esta em que reside seus familiares. Após manifestações, colocado em regime de votação, 198 

a remoção foi aprovada por unanimidade, sendo destinada uma das futuras vagas de técnico 199 

administrativo nível D que serão recebidas pelo Setor Palotina para o Campus Jandaia do Sul. 29 200 

- Solicitação de atualização dos artigos: 5º, 6º, 7º, 8º, 18º, 73º e 74º da Resolução nº 12/14-201 
COPLAD. Solicitante: Direção. O conselheiro Helton José Alves relatou sobre a atualização 202 

dos artigos: 5º, 6º, 7º, 8º, 18º, 73º e 74º da Resolução nº 12/14-COPLAD, onde após consultar a 203 

SOC, verificou-se a necessidade de suprimir os artigos: 5º, 6º, 7º, 8º, 73º e 74º em que constam 204 

os nomes dos Departamentos, Coordenações de Cursos de Graduação, Coordenações dos 205 

Programas de Pós-Graduação, Órgão Suplementares, Cursos de Graduação e Programas de Pós-206 

Graduação, do Setor Palotina. No artigo 18º, inciso V, decidiu-se pela substituição do atual texto 207 

pelo texto que segue, baseado no artigo 32, inciso VII do Regimento Geral da UFPR, evitando 208 

assim interpretações errôneas: “Por três representações dentre os Coordenadores dos Programas 209 

de Pós-Graduação Stricto Sensu eleitos pelos seus pares, com mandato de dois anos, podendo ser 210 

reconduzidos”. Após discussão, posto em votação, a solicitação de alteração da Resolução nº 211 

12/14-COPLAD com supressão dos artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 73º e 74º e alteração do inciso V do 212 

artigo 18º foi aprovada por unanimidade. Neste momento, o Presidente solicitou a alteração nas 213 

ordens dos pontos de pautas, sendo o ponto de pauta 31 apreciado antes do ponto de pauta 30. 214 

Colocado em votação, a alteração foi aprovada por unanimidade. 31 – Apreciação da 215 

composição da banca e da data de realização do concurso de Biologia Celular, Biologia 216 

Molecular e Histologia (Edital 70/15-PROGEPE). Solicitante: Departamento de 217 
Biociências. A conselheira Marivone Valentim Zabott relatou a composição da Comissão 218 

Julgadora, sendo nominada como: presidente Aline de Marco Viott (UFPR – Palotina), relator 219 

Milton Rönnau (UFPR – Palotina), titulares: Marco Antonio Bacellar Barreiros (UFPR – 220 

Palotina), Carla Vermeulen Carvalho Grade (UNILA – Foz do Iguaçu), Vanessa Bueno da Silva 221 

(UTFPR – Santa Helena), suplentes: Cristiano Andrigheto (UFPR – Palotina), Simone Benghi 222 

Pinto (UFPR – Palotina), Luciana Grange (UFPR – Palotina), Fabiana Gisele da Silva Pinto 223 

(UNIOESTE – Cascavel), André Luiz Martinez de Oliveira (UEL – Londrina). Na sequência, a 224 

conselheira informou o período de realização do concurso será de onze a quinze de maio do 225 

corrente ano. Posto em votação, a banca e a data de realização do concurso - Edital 70/15-226 

PROGEPE,  foram aprovadas por unanimidade. 30 - Apreciação do Parecer do processo nº 227 

23075.049812/2014-99. Relator: Robson Fernando Míssio. Os conselheiros Robson Fernando 228 

Míssio e Patrícia Costa Zonetti foram designados para serem relatores do processo nº 229 

23075.049812/2014-99, referente a criação do Curso de Engenharia de Bioprocessos e 230 
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Biotecnologia. Com a palavra, o conselheiro Robson Fernando Míssio, realizou a leitura do 231 

Parecer; da Diligência 1, que tratava do impacto da criação do novo curso para a força de 232 

trabalho alocada nos Departamentos. Apenas o Departamento de Engenharias e Exatas informou 233 

a necessidade de um docente para atender a demanda do novo curso. Nenhum dos outros 234 

Departamentos informou acréscimo de carga horária/força de trabalho, sendo que o 235 

Departamento de Sociais e Humanas não respondeu à Diligência 1; da Diligência 2, enviada para 236 

a Coordenação do Curso Superior de Tecnologia de Biotecnologia; assim como as respectivas 237 

respostas das diligências. Finalizou exarando o seguinte parecer conclusivo: “Como relatores 238 

deste processo, estamos preocupados com as seguintes questões a serem consideradas: 1) 239 

Condição atual do Curso Superior de Tecnologia em Biotecnologia: a. Atuação profissional; b. 240 

Baixa procura pelo curso; 2) Criação do novo curso: a. Existência de procura pelo curso; b. 241 

Existência de outro curso de igual formação na região (UTFPR Campus Toledo); c. Problemas 242 

na estruturação do projeto pedagógico; d. Qualidade profissional dos engenheiros formados 243 

pelo novo curso; e. Ausência de vagas de docentes e técnicos para atender as demandas 244 

geradas; f. Estrutura adequada para a formação dos futuros engenheiros; 3) Destinação de 245 

vagas de alunos: Com a criação do novo curso haverá uma redução de entrada de 20 alunos 246 

anuais para o Setor Palotina; Apesar das preocupações listadas acima, e considerando que os 247 

impactos em carga horária docente e de técnicos laboratoriais é pequena, somos de parecer 248 

favorável a designação de uma comissão para estudos e encaminhamentos da implantação de 249 

currículo para este novo curso. É o parecer”. Após ampla discussão, o Presidente destacou que 250 

o Setor Palotina apoia os estudos envolvendo a reformulação e/ou criação de novos cursos 251 

quando necessário, entretanto, ressaltou que todos os Departamentos envolvidos precisam 252 

assumir os eventuais ônus que surjam como resultado deste processo, e que atualmente o Setor 253 

Palotina não dispõe de novas vagas de docentes e técnicos. O Presidente solicitou aos Chefes de 254 

Departamentos que se manifestassem informando se são favoráveis ou desfavoráveis, bem como, 255 

as eventuais demandas e ônus que cada Departamento assumirá. Na sequência, LORIANE 256 

TROMBINI FRICK, informou que na reunião do Departamento de Sociais e Humanas, houve a 257 

preocupação com a oferta das disciplinas para o novo curso, ressaltatou que não dispõe de 258 

docentes para suprir a carga horária, sendo necessário mais um docente para o atendimento de 259 

(12) doze horas-aula/semana; JOEL GUSTAVO TELEKEN, informou que o Departamento de 260 

Engenharias e Exatas necessita de mais um docente para o atendimento de (12) doze horas-261 

aula/semana; MARIVONE VALENTIM ZABOTT, informou que o Departamento de 262 

Biociências não necessita de mais docentes para suprir na demanda da criação deste Curso, 263 

embora também sofra com déficit de docentes para atendimento da carga horária já alocada; 264 

JOSÉ MARCELO ROCHA ARANHA, informou que o Departamento de Biodiversidade não 265 

necessita de mais docentes para suprir na demanda da criação deste Curso, embora também sofra 266 

com déficit de docentes para atendimento da carga horária já alocada; ROBSON FERNANDO 267 

MÍSSIO, informou que o Departamento de Ciências Agronômicas não necessita de mais 268 

docentes para suprir na demanda da criação deste Curso, embora também sofra com déficit de 269 

docentes para atendimento da carga horária já alocada, necessitando de mais um docente para o 270 

atendimento de (12) doze horas-aula/semana. Na sequência, o Presidente questionou sobre qual 271 

seria o destino de vinte vagas discentes anuais, como resultado da redução do número de vagas 272 

proposta pela Coordenação do Curso. O Presidente na condição de Diretor do Setor Palotina, 273 

manifestou sua posição favorável à manutenção das vagas no Setor Palotina. Após ampla 274 

discussão o conselheiro José Marcelo Rocha Aranha propôs que fossem consultados os 275 

Departamentos e Colegiados dos Cursos de Graduação do Setor Palotina para consulta quanto ao 276 
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interesse na realocação destas vinte vagas no próprio Setor. Dessa forma, todos concordaram que 277 

primeiramente seria necessário que os Departamentos e os Colegiados dos Cursos de Graduação 278 

se manifestassem quanto à possibilidade de absorverem estas vagas, para que posteriormente a 279 

matéria que consta no processo pudesse ser votada. O Presidente solicitou agilidade aos Chefes 280 

de Departamento e Coordenadores de Curso de Graduação na apreciação da matéria, sugerindo 281 

que o processo retorne para votação na próxima reunião do Conselho Setorial. 32 – Indicação 282 

para compor a comissão para elaboração das normas da eleição da Coordenação do Curso 283 
de Engenharia de Aquicultura. Solicitante: Direção. O conselheiro Carlos Eduardo Zacarkim 284 

explanou sobre a composição da comissão para elaboração das normas da eleição da 285 

Coordenação do Curso de Engenharia em Aquicultura, sendo indicados para presidência a 286 

docente Alessandra Svonka Palmeiro e membros: docente Maurício Guy de Andrade, docente 287 

Augusto Vaghetti Luchese e o discente João Gabriel Bordignon Gomes. Colocada em regime de 288 

votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. Assuntos Gerais: O Presidente informou 289 

sobre o evento “V Workshop em Gestão de Carreiras e Marketing Pessoal”, coordenado pelo 290 

professor Roberto Rochadelli, que será no dia quinze de maio do corrente ano, nas dependências 291 

do Setor Palotina. O conselheiro José Marcelo Rocha Aranha informou que durante a semana 292 

corrente está ocorrendo o concurso do Edital 77/15-PROGEPE e no dia dezessete de abril de 293 

dois mil e quinze às oito horas e trinta minutos será a divulgação das notas. Nada mais havendo a 294 

tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às dezessete 295 

horas e vinte e dois minutos, da qual eu, Loana Bergamo dos Santos Campos, secretária, lavrei a 296 

presente ata que após ser lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 297 

 

Elisandro Pires Frigo 

Diretor do Setor Palotina 

 

Loana Bergamo dos Santos Campos  

Secretária 


