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Ata da 42ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade 1 

Federal do Paraná, realizada em dezenove de maio de dois mil e quinze. 2 
Aos dezenove dias do mês de maio do ano dois mil e quinze, às nove horas e dez minutos, na 3 

sala de reuniões do Bloco Administrativo do Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná, 4 

reuniu-se o Conselho Setorial, sob a presidência do Diretor do Setor Palotina, professor 5 

Elisandro Pires Frigo. Presentes o Vice-Diretor, professor Helton José Alves e os Conselheiros 6 

Titulares Lilian Dena dos Santos, Robson Fernando Míssio, Erica Cristina Bueno do Prado 7 

Guirro, Joel Gustavo Teleken, Marivone Valentim Zabott, Vilson Luis Kunz, Carlos Eduardo 8 

Zacarkim, Maria Cristina Milinski, Luis Fernando Souza Gomes, Vagner Gularte Cortez, 9 

Geocris Rodrigues dos Santos, Jéfer Benedett Dörr, Leandro Paiola Albrecht, João Victor 10 

Martinelli, Renata Cristina da Costa Gotardo, Anderson Luiz de Carvalho e Lara Beatrice 11 

Biezus. Presentes também os Conselheiros Suplentes Lilian Carolina Rosa da Silva, Patrícia da 12 

Costa Zonetti, Luciano Caetano de Oliveira, Yara Moretto, Simone Benghi Pinto, Loriane 13 

Trombini Frick, Eliane Cristina Gruszka Vendrusculo, Aline de Marco Viott, Isac George 14 

Rosset, José Antônio de Freitas, Elias Naor Schlosser, Douglas Leonardo Fossá e Judith Maria 15 

Burin Sendtko. Justificou sua ausência os Conselheiros Débora Patricia Stachak Ferreira 16 

Fernandes e Selmar Basso. Havendo quórum o Presidente saudou a todos e declarou iniciada à 17 

reunião dando as boas vindas aos novos Conselheiros professora Geocris Rodrigues dos Santos 18 

como Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas e o professor Isac George 19 

Rosset como Vice-Coordenador. Foi aprovada a inclusão dos pontos de pauta 24. Homologação 20 

do Resultado do Concurso Público, Edital 070/15-PROGEPE, Área de Conhecimento: Biologia 21 

Celular, Biologia Molecular e Histologia. Solicitante: Departamento de Biociências; 25. 22 

Apreciação da avaliação da primeira etapa do estágio probatório da docente Beatriz Ignatius 23 

Nogueira. Solicitante: Departamento de Sociais e Humanas e, 26. Manifestação do Setor Palotina 24 

em relação ao número de processos a serem aceitos, bem como horário de recebimento de 25 

processos e local de abertura dos protocolos, referente a revalidação de diplomas de graduação. 26 

Solicitante: Direção. Ordem do dia: 1. Apreciação da Ata da 41° Reunião Ordinária do 27 

Conselho Setorial do Setor Palotina. Após correções a Ata da 41° Reunião Ordinária do 28 

Conselho Setorial, foi aprovada por unanimidade. Neste momento, o Presidente solicitou a 29 

inversão nas ordens dos pontos de pautas, sendo os pontos de pauta 3 e 4 apreciados antes do 30 

ponto de pauta 2. Colocado em votação, a alteração foi aprovada por unanimidade. 3. 31 

Homologação do ad referendum da apreciação do resultado do Concurso Público, Edital 32 

30/15 – PROGEPE, Área de Conhecimento: Matemática (Álgebra/Geometria), processo 33 
23075.016629/2014-15. Solicitante: Departamento de Engenharias e Exatas. O Conselheiro 34 

Joel Gustavo Teleken explanou sobre o processo 23075.016629/2014-15, referente ao concurso 35 

público na Área de Conhecimento de Matemática (Álgebra/Geometria), Edital 30/15 – 36 

PROGEPE, destacou que houveram onze candidatos inscritos, sendo três candidatos aprovados 37 

na seguinte ordem: Denise Trevisoli Detsch, com nota final 33,0 (trinta e três vírgula zero); 38 

Denis Rogério Sanches Alves, com nota final 32,7 (trinta e dois vírgula sete) e Sandra Maria 39 

Tieppo, com nota final 32,0 (trinta e dois vírgula zero). Na sequência, informou que o 40 

Departamento de Engenharias e Exatas dispõe de duas vagas para a Área de Conhecimento de 41 

Matemática. Posto em votação, o ad referendum foi homologado por unanimidade. 4. 42 

Aprovação da nomeação do segundo colocado no Concurso Público, Edital 30/15 – 43 

PROGEPE, Área de Conhecimento: Matemática (Álgebra/Geometria). Solicitante: 44 
Departamento de Engenharias e Exatas. O Conselheiro Joel Gustavo Teleken solicitou a 45 

nomeação do segundo colocado no Concurso Público, Edital 30/15 – PROGEPE, Denis Rogério 46 
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Sanches Alves, que obteve nota final 32,7 (trinta e dois vírgula sete), informou que a solicitação 47 

foi aprovada em plenária departamental. Colocado em regime de votação, a nomeação foi 48 

aprovada por unanimidade. 2. Homologação do resultado da eleição de representante docente 49 

e suplente do Setor Palotina no CEPE. Solicitante: Direção. O Vice-Diretor Helton José 50 

Alves relatou o resultado da eleição de representante docente e suplente do Setor Palotina no 51 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE, informou que haviam duas chapas inscritas, 52 

sendo: chapa 1 - formada pelos professores Alexandre Leseur dos Santos (titular) e Nei Moreira 53 

(suplente) e chapa 2 - formada pelos professores Carlos Henrique Coimbra Araujo (titular) e 54 

Roberta Paulert (suplente), destacou que foram no total 86 (oitenta e seis) votantes, sendo 55 

contabilizados 83 (oitenta e três) votos válidos, 0 (zero) brancos e 3 (três) nulos, tendo como 56 

resultado final a chapa 2 eleita com 57 (cinquenta e sete) votos válidos contra 26 (vinte e seis) 57 

votos válidos da chapa 1. Posto em votação, o resultado da eleição foi homologado por 58 

unanimidade. 5. Homologação do ad referendum da apreciação do resultado do Concurso 59 

Público Edital 77/15 – PROGEPE, Área de Conhecimento: Zoologia Geral, processo 60 
23075.060921/2015-48. Solicitante: Departamento de Biodiversidade. A Conselheira Yara 61 

Moretto explanou sobre o processo 23075.060921/2015-48, referente ao Concurso Público na 62 

Área de Conhecimento de Zoologia Geral, Edital 77/15 – PROGEPE, destacou que houveram 63 

dezesseis inscrições homologadas, sendo três candidatos aprovados na seguinte ordem: Fernando 64 

Wilian Trevisan Leivas, com nota final 8,80 (oito ponto oitenta); Maria Antonia Michels de 65 

Souza, com nota final 8,38 (oito ponto trinta e oito) e Eduardo Carneiro dos Santos, com nota 66 

final 8,35 (oito ponto trinta e cinco). Posto em votação, o ad referendum foi homologado por 67 

unanimidade. 6. Homologação do ad referendum da aprovação da Resolução nº XX/15 SPA 68 

que estabelece normas para a eleição de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de 69 
Engenharia de Aquicultura. Solicitante: Departamento de Engenharias e Exatas. O 70 

Presidente relatou a resolução que estabelece normas para a eleição de Coordenador e Vice-71 

Coordenador do Curso de Engenharia e Aquicultura do Setor Palotina, informou que o prazo 72 

final para inscrições dos candidatos por chapa será até as dezessete horas do dia vinte de maio do 73 

corrente ano e a votação ocorrerá no dia vinte e nove de maio do corrente ano. A resolução, ficou 74 

numerada como Resolução nº 05/15 SPA, sendo colocada em regime de votação e aprovada por 75 

unanimidade. 7. Homologação do ad referendum do pedido de redistribuição da docente 76 

Alessandra Svonka Palmeiro, processo 23075.071574/2015-89. Solicitante: Departamento 77 
de Engenharias e Exatas. O Conselheiro Joel Gustavo Teleken explanou sobre o processo 78 

23075.071574/2015-89, referente ao pedido de redistribuição da docente Alessandra Svonka 79 

Palmeiro lotada no Departamento de Engenharias e Exatas do Setor Palotina – UFPR para a 80 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ e informou que em contrapartida a 81 

UFRRJ disponibilizou o código de vaga número 0927202 para a efetivação do pleito. Posto em 82 

votação, o ad referendum foi homologado por unanimidade. Neste momento a Conselheira 83 

Geocris Rodrigues dos Santos se retirou da plenária para prosseguir a apreciação do ponto de 84 

pauta 8. 8. Apreciação da resposta à solicitação de redistribuição de Bruno Bellini Medeiros 85 

- Processo nº 23075.059174/2015-03. Solicitante: Departamento de Engenharias e Exatas. O 86 

Conselheiro Joel Gustavo Teleken expôs o processo 23075.059174/2015-03, referente a 87 

solicitação de redistribuição do docente Bruno Bellini Medeiros, da Universidade Tecnológica 88 

Federal do Paraná – UTFPR de Pato Branco - PR para o Setor Palotina da Universidade Federal 89 

do Paraná – UFPR, informou que o processo foi encaminhado para dois pareceristas professor 90 

Luis Fernando Souza Gomes e professor Carlos Henrique Coimbra de Araújo analisarem e em 91 

votação de plenária departamental foram aprovados os pareceres desfavoráveis a redistribuição, 92 
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pois a área de formação do docente não atende as necessidades atuais do Departamento de 93 

Engenharias e Exatas. Posto em votação, a resposta ao processo foi aprovada por unanimidade. 94 

9. Proposta de troca de cargo do código de vaga número 869986, de técnico de laboratório 95 

em biologia nível D para técnico de laboratório de anatomia e necrópsia. Solicitante: 96 
Departamento de Biociências. Em função da negativa do MEC em realizar a troca de cargo, 97 

após ampla discussão, o ponto foi retirado da pauta para ser apreciado na plenária do 98 

Departamento de Biociências juntamente com o Departamento de Biodiversidade para analisar a 99 

possibilidade da troca de vaga de técnico de laboratório. 10. Renovação do contrato da 100 

Professora Substituta Cibeli Viana. Solicitante: Departamento de Ciências Veterinárias. A 101 

Conselheira Erica Cristina Bueno do Prado Guirro explanou sobre a necessidade de renovação 102 

do contrato da professora Cibeli Viana, que vem atuando como professora substituta no 103 

Departamento de Ciências Veterinárias, desenvolvendo as atividades didáticas do professor 104 

Vinicius Cunha Barcellos que está afastado para estudos de Doutorado no País. Posto em 105 

votação, a renovação do contrato foi aprovada por unanimidade. 11. Renovação do contrato da 106 

Professora Substituta Mariana Pavelski. Solicitante: Departamento de Ciências 107 
Veterinárias. A Conselheira Erica Cristina Bueno do Prado Guirro explanou sobre a renovação 108 

do contrato da professora Mariana Pavelski, que vem atuando como professora substituta no 109 

Departamento de Ciências Veterinárias, desenvolvendo as atividades didáticas do professor 110 

Flávio Shigueru Jojima que está afastado para estudos de Doutorado no País. Posto em votação, 111 

a renovação do contrato foi aprovada por unanimidade. 12. Pedido de exoneração do cargo de 112 

Chefe de Departamento, professor Roberto Rochadelli. Solicitante: Direção. O Presidente 113 

informou o pedido de exoneração do professor Roberto Rochadelli do cargo de Chefe do 114 

Departamento de Socias e Humanas, devido a carência de tempo disponível para efetivar as 115 

funções administrativas relacionadas a função. 13. Indicação de membros para compor a 116 

Comissão Eleitoral para a escolha de Chefe e Suplente de Chefe do Departamento de 117 
Sociais e Humanas. Solicitante: Direção. O Presidente informou sobre a indicação de membros 118 

para compor a Comissão Eleitoral para a escolha de Chefe e Suplente de Chefe do Departamento 119 

de Sociais e Humanas, sendo indicados os professores: Lilian Carolina Rosa da Silva, Augusto 120 

Vaghetti Luchese e Luiz Carlos Dias, conforme Portaria nº 164/SPA, emitida em sete de maio de 121 

dois mil e quinze. Colocada em regime de votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. 122 

14. Aprovação da Resolução nº XX/15 SPA que estabelece normas para a eleição de Chefe e 123 

Suplente de Chefe do Departamento de Sociais e Humanas. Solicitante: Comissão Eleitoral. 124 
A Conselheira Lilian Carolina Rosa da Silva relatou a resolução que estabelece normas para a 125 

eleição de Chefe e Suplente de Chefe do Departamento de Sociais e Humanas do Setor Palotina, 126 

informou que as inscrições dos candidatos será uni nominal no período de vinte a vinte e sete de 127 

maio do corrente ano e a votação ocorrerá no dia dez de junho. A resolução, ficou numerada 128 

como Resolução nº 06/15 SPA, sendo colocada em regime de votação e aprovada por 129 

unanimidade. 15. Apreciação da avaliação da primeira etapa do estágio probatório do 130 

docente Isac George Rosset. Solicitante: Departamento de Engenharias e Exatas. O 131 

Conselheiro Joel Gustavo Teleken relatou o processo 23075.059570/2015-22, referente a 132 

avaliação da primeira etapa do estágio probatório do docente Isac George Rosset, na qual o 133 

docente obteve cem pontos e não houve objeções. Posto em votação, a avaliação de estágio 134 

probatório foi aprovada por unanimidade. 16. Apreciação da avaliação da segunda etapa do 135 

estágio probatório do docente Augusto Vaghetti Luchese. Solicitante: Departamento de 136 
Ciências Agronômicas. O Conselheiro Robson Fernando Míssio relatou o processo 137 

23075.053120/2014-45, referente a avaliação da segunda etapa do estágio probatório do docente 138 
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Augusto Vaghetti Luchese, na qual o docente obteve cem pontos e não houve objeções. Posto em 139 

votação, a avaliação de estágio probatório foi aprovada por unanimidade. 17. Apreciação da 140 

avaliação da primeira etapa do estágio probatório do docente Alessandro Jefferson Sato. 141 
Solicitante: Departamento de Ciências Agronômicas. O Conselheiro Robson Fernando Míssio 142 

relatou o processo 23075.059256/2015-40, referente a avaliação da primeira etapa do estágio 143 

probatório do docente Alessandro Jefferson Sato, na qual o docente obteve cem pontos e não 144 

houve objeções. Posto em votação, a avaliação de estágio probatório foi aprovada por 145 

unanimidade. Neste momento, o Presidente solicitou a alteração nas ordens dos pontos de pautas, 146 

sendo o ponto de pauta 25 apreciado antes do ponto de pauta 18. Colocado em votação, a 147 

alteração foi aprovada por unanimidade. 25. Apreciação da avaliação da primeira etapa do 148 

estágio probatório da docente Beatriz Ignatius Nogueira. Solicitante: Departamento de 149 
Sociais e Humanas. A Conselheira Loriane Trombini Frick relatou o processo 150 

23075.058013/2015-94, referente a avaliação da primeira etapa do estágio probatório da docente 151 

Beatriz Ignatius Nogueira, na qual a docente obteve 63,5 de pontuação total e atestou estar de 152 

acordo com a avaliação. Na sequência a Conselheira Loriane Trombini Frick informou que a 153 

docente não está desenvolvendo projetos de extensão e pesquisa e não acompanha as reuniões 154 

departamentais, destacou que o Departamento Sociais e Humanas busca integrar a docente nas 155 

atividades pertinentes a carreira de magistério superior, na qual realizou concurso público para 156 

vaga de docente dedicação exclusiva. Após manifestações, a Conselheira Renata Cristina da 157 

Costa Gotardo solicitou ao Conselho Setorial para que o Departamento de Sociais e Humanas 158 

tome medidas legais referentes ao registro da frequência da docente. Posto em votação, a 159 

avaliação de estágio probatório foi aprovada por unanimidade. 18. Solicitação de utilização de 160 

área no Setor Palotina. Solicitante: Coordenação do Curso de Agronomia. O Conselheiro 161 

Vilson Luís Kunz solicitou a utilização da área do gramado ao lado do estacionamento do 162 

Seminário, para realização do dia de campo Grupo de Estudos em Máquinas e Mecanização 163 

Agrícola - GEMMAQ, informou que o evento ocorrerá no dia vinte e oito de maio do corrente 164 

ano e está sendo organizado por acadêmicos do Curso de Agronomia, sob sua supervisão, como 165 

atividade da disciplina de Projetos Agronômicos (DCA037). Colocado em regime de votação, a 166 

solicitação foi aprovada por unanimidade. 19. Pedido de prorrogação de afastamento no País 167 

para estudos, processo 23075.075436/2015-79. Solicitante: Departamento de Ciências 168 
Veterinárias. A Conselheira Erica Cristina Bueno do Prado Guirro comentou sobre o processo 169 

23075.075436/2015-79, referente ao pedido de prorrogação de afastamento integral no País do 170 

docente Vinicius Cunha Barcellos para conclusão de Doutorado, na Universidade Estadual de 171 

Maringá - UEM, no período de vinte de julho de dois mil e quinze a dezenove de julho de dois 172 

mil e dezessete, os encargos didáticos continuarão sendo de responsabilidade de um professor 173 

substituto e o ônus será limitado. Colocado em regime de votação, a prorrogação foi aprovada 174 

por unanimidade. 20. Solicitação de afastamento do País para participar de evento, processo 175 

23075.074895/2015-35. Solicitante: Departamento de Ciências Veterinárias. A Conselheira 176 

Erica Cristina Bueno do Prado Guirro comentou sobre o processo 23075.074895/2015-35, 177 

referente a solicitação  de afastamento do País do docente Luciano dos Santos Bersot para 178 

participar do evento científico IAFP’s ANNUAL MEETING 2015 a ser realizado em Portland, 179 

Oregon, USA, no período de vinte e três a vinte e nove de julho do corrente ano, os encargos 180 

didáticos neste período estará sob responsabilidade da professora Cibeli Viana e o afastamento 181 

será com ônus para o órgão financiador – Agências de Fomento ou recursos da UFPR . Colocado 182 

em regime de votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 21. Criação de disciplinas 183 

administrativas para validação da Mobilidade Acadêmica. Solicitante: Departamento de 184 
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Ciências Veterinárias. Ponto de pauta retirado para ser apreciado nos colegiados de curso que 185 

atendem as disciplinas administrativas lotadas no Departamento de Ciências Veterinárias. 22. 186 

Programa Institucional de Alocação de Pontos e Vagas Docentes. Solicitante: Direção. O 187 

Vice-Diretor Helton José Alves explanou sobre o Ofício Circular 01/2015-COPLAD, referente a 188 

indicação de um representante e respectivo suplente do Setor Palotina para compor a Comissão 189 

de Operacionalização do Modelo de Alocação de Pontos e Vagas da UFPR, conforme inciso I, 190 

art. 3º da Resolução 08/15-COPLAD, sendo assim, foi aprovado por unanimidade a indicação 191 

para representante do Setor Palotina, o Vice-Diretor Helton José Alves e o respectivo suplente 192 

Diretor Elisandro Pires Frigo. Na sequência o Presidente informou que a Comissão terá o prazo 193 

de sessenta dias para apresentar seu Regimento Interno ao Conselho de Planejamento e 194 

Administração – COPLAD. 23. Apreciação do processo nº 23075.049812/2014-99. 195 

Solicitante: Coordenação do Curso de Tecnologia em Biotecnologia. O Presidente comentou 196 

que na reunião setorial anterior ficou definido a apresentação da distribuição das vinte vagas em 197 

virtudeda criação do novo curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. O Presidente 198 

em reunião com os Conselheiros Joel Gustavo Teleken, Luís Fernando Souza Gomes e Eliane 199 

Cristina Gruszka Vendrusculo verificaram que não houve entendimento nas reuniões realizadas 200 

com os chefes de departamento e coordenadores de curso, no entanto, após estudos foi sugerido a 201 

migração dos alunos matriculados no Curso de Tecnologia em Biotecnologia para o curso em 202 

questão, passando as 280 (duzentas e oitenta) vagas discentes do curso de Tecnologia em 203 

Biotecnologia distribuídas em três anos e meio para serem distribuídas durante os cinco anos do 204 

novo curso, perfazendo um total de 56 (cinquenta e seis) vagas discentes por ano, visto que o 205 

novo curso recebeu vagas docentes do MEC referentes às 280 (duzentas e oitenta) vagas 206 

discentes, resolvendo assim a parte física relativa a destinação das vinte vagas discentes. Na 207 

sequência, o Conselheiro Luís Fernando Souza Gomes apresentou através de slides um resumo 208 

sobre a criação do novo curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Após, a 209 

Conselheira Loriane Trombini Frick informou que no dia treze de maio do corrente ano reuniu-210 

se a plenária do Departamento de Sociais e Humanas para analisarem o impacto de carga horária 211 

no departamento decorrente da criação do novo curso, sendo discutido e calculado um impacto 212 

de seis horas-aulas semanais. A Conselheira Erica Cristina Bueno do Prado Guirro ressaltou que 213 

a reformulação do curso de Medicina Veterinária poderá diminuir a carga horária do 214 

Departamento de Sociais e Humanas contribuindo para que essas seis horas-aulas possam ser 215 

atendidas. Com o uso da palavra, o Conselheiro Joel Gustavo Teleken informou que o 216 

Departamento de Engenharias e Exatas aprovou em reuniões departamentais o estudo da criação 217 

do novo curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, mas destacou a necessidade de 218 

contratação de no mínimo mais um docente para atender a demanda criada a partir da criação de 219 

um novo curso de engenharia lotado no Departamento de Engenharias e Exatas, devido ao 220 

grande impacto de carga horária do novo curso no departamento por se tratar de um curso de 221 

engenharia. Após discussões, colocados em regime de votação, a proposta de destinação das 222 

vagas discentes, as ressalvas dos Conselheiros Loriane Trombini Frick e Joel Gustavo Teleken e 223 

o processo 23075.049812/2014-99 foram aprovados por unanimidade. 24. Homologação do 224 

resultado do Concurso Público, Edital 070/15-PROGEPE, Área de conhecimento: Biologia 225 
Celular, Biologia Molecular e Histologia. Solicitante: Departamento de Biociências. A 226 

Conselheira Aline de Marco Viott, como Presidente da Comissão Julgadora,  relatou o resultado 227 

do Concurso Público para a carreira de Magistério Superior da Universidade Federal do Paraná – 228 

Setor Palotina, Edital 070/15 – PROGEPE, na Área de conhecimento: Biologia Celular, Biologia 229 

Molecular e Histologia, realizado no período de onze a quinze de maio do corrente, sendo três 230 
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candidatas aprovadas na seguinte ordem de classificação: Katherine Maria Spercoski, que obteve 231 

média final 8,81 (oito vírgula oitenta e um); Polyana Pizzi Rotta,que obteve média final 8,06 232 

(oito vírgula zero seis) e Maria Fernanda Antunes da Cruz, que obteve média final 7,76 (sete 233 

vírgula setenta e seis). Posto em votação, o resultado do Concurso Público foi aprovado por 234 

unanimidade. 26. Manifestação do Setor Palotina em relação ao número de processos a 235 

serem aceitos, bem como horário de recebimento de processos e local de abertura dos 236 
protocolos, referente a revalidação de diplomas. Solicitante: Direção. O Presidente informou 237 

que a Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional – PROGRAD deve estabelecer em 238 

edital as normas complementares para revalidação de diplomas de graduação expedidos por 239 

estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, sendo assim o Setor Palotina deverá 240 

manifestar-se informando o número de processos a serem aceitos, horário de recebimento de 241 

processos e local de abertura dos protocolos. Após discussões, o Ofício 042/2015 – 242 

PROGRAD/UFPR, referente as solicitações citadas anteriormente, foi encaminhado para a 243 

Conselheira Maria Cristina Milinsk, que ficou responsável por consultar os demais 244 

Coordenadores de cursos de graduação do Setor Palotina e por responder conforme solicitado 245 

pela administração do Setor Palotina. Assuntos gerais: O Presidente comunicou a alteração da 246 

data de realização do 5º Simpósio de Biotecnologia na Agroindustria para os dias onze e doze de 247 

junho do corrente ano, que será realizado na Faculdade do Trabalhador / Escola do Trabalho,  248 

devido ao atraso no recebimento de recursos solicitados às agências de fomento Capes e CNPQ. 249 

Na sequência, informou sobre o V Simpósio de Zoonoses com interesse em saúde pública, que 250 

será realizado no dia vinte e nove de maio do corrente ano, no Teatro Municipal Ludovico Riedi 251 

de Palotina-PR. Após, o Conselheiro Leandro Paiola Albrecht informou que no dia oito de 252 

outubro do corrente ano, ocorrerá no Setor Palotina, sob coordenação das professoras Roberta 253 

Paulert e Camila Tonezer, a quinta edição da Feira de Ciência e Tecnologia de Palotina – 5ª 254 

FECITEC, a qual irá utilizar salas de aula e alguns laboratórios para a oferta de oficinas. 255 

Fazendo uso da palavra, o Conselheiro Elias Naor Schlosser solicitou aos chefes de 256 

departamentos e coordenadores de curso, que entrem em contato com as respectivas secretarias 257 

para o agendamento das reuniões, para assim não ocorrer a falta de secretários para secretariar 258 

futuras reuniões. Na sequência, o Presidente expôs a Cartilha de Padronização de Atas e Ofícios 259 

do Setor Palotina para que todos tenham o conhecimento de sua aplicação e, solicitou a presença 260 

de todos na reunião extraordinária do Conselho Setorial que ocorrerá no dia vinte e um de maio 261 

do corrente ano, às catorze horas. Foi aprovada a solicitação de emissão de extrato dos pontos de 262 

pauta 4, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 23 e 24 para emissão de extratos.  Nada mais havendo a 263 

tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às doze horas e 264 

trinta e oito minutos, da qual eu, Janaína Soares Andrade Biondo, secretária, lavrei a presente ata 265 

que após ser lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 266 

 


