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Ata da 52.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade
Federal do Paraná, realizada em onze de abril de dois mil e dezesseis. Aos dezessete dias do
mês  de  maio  do  ano  dois  mil  e  dezesseis,  às  nove  horas,  na  sala  de  reuniões  do  Bloco
Administrativo  do  Setor  Palotina  da  Universidade  Federal  do  Paraná,  reuniu-se  o  Conselho
Setorial,  sob  a  presidência  do  Diretor  do  Setor  Palotina,  professor  Elisandro  Pires  Frigo.
Presentes os Conselheiros Titulares Alexandre Leandro Pereira, Almir Manoel Cunico, Anderson
Luiz de Carvalho, Joel Gustavo Teleken, José Marcelo Rocha Aranha, Leandro Paiola Albrecht,
Lilian Dena dos Santos,  Loriane Trombini Frick,  Luciano dos Santos Bersot,  Luis Fernando
Souza Gomes, Marivone Valentim Zabott, Renata Cristina da Costa Gotardo, Roberto Luis Portz,
Robson  Fernando  Missio  e  Wilson  de  Aguiar  Beninca.  Presentes  também  os  Conelheiros
Suplentes Alessandro Jefferson Sato, Elias Naor Schlosser, Geraldo Camilo Alberton, Marcos
Antonio  Schreineir,  Roberta  Chiesa  Bartelmebs,  Roberta  Paulert,  Rodrigo  Sequinel  e  Yara
Moretto. Justificaram sua ausência os Conselheiros Camila Tonezer, Douglas Leonardo Fossá,
Helton José Alves, Lilian Carolina Rosa da Silva, Selmar Basso e Silvia Cristina Osaki. Havendo
quórum o Presidente saudou a todos e declarou iniciada à reunião. Foi solicitada a inclusão dos
pontos de pauta número 33 – “Processo: 129155/2016-24. Assunto: Eleição dos representantes
técnico-administrativos  junto  ao  Conselho  Setorial  do  Setor  Palotina.  Interessado:  Setor
Palotina” e  34 – “Comissão para  elaboração do regimento  do Hospital  Veterinário do Setor
Palotina”. Foi solicitada a inversão do ponto de pauta 33. As solicitações de inclusão e inversão
foram  aprovadas  por  unanimidade  de  votos.  Ordem  do  dia:  1.  Processo:  132511/2016-97.
Assunto: Termo de contrato entre UFPR, FUNPAR, FUNDEP e Brasil H2 objetivando a
pesquisa nanomaterial estruturado para aplicação como catalisador de alta performance
para  a  conversão  de  biogás  rural  em  metanol.  Interessado:  Helton  José  Alves.  Foi
apresentado o processo administrativo n.º 23075.132511/2016-97 que diz respeito à Minuta do
Termo  de  Contrato  entre  UFPR,  FUNPAR,  FUNDEP  e  BRASIL  H2  SOLUÇÕES
ENERGÉTICAS E EDUCACIONAIS COM CÉLULAS A COMBUSTÍVEL, Plano de Trabalho
e Equipe Técnica,  objetivando a execução do Projeto de Pesquisa “Nanomaterial  estruturado
para  aplicação  como  catalisador  de  alta  performance  para  a  conversão  de  biogás  rural  em
metanol”. A pesquisa terá início em julho do presente ano, por um período de vinte e quatro
meses com orçamento no valor de R$ 170.315,79 (cento e setenta mil, trezentos e quinze reais e
setenta  e  nove  centavos).  A realização  do  projeto  em  questão  é  de  interesse  da  UFPR.  A
conselheira  relatora  Lilian  Dena  dos  Santos  apresentou  o  relato,  em que  consta  o  seguinte
parecer conclusivo: “A solicitação de aprovação da Minuta do Termo de Contrato, do Plano de
trabalho  e  da  Equipe  Técnica  vinculados  à  execução  do  projeto  de  pesquisa  “Nanomaterial
Estruturado para Aplicação como Catalisador de Alta performance para a Conversão de Biogás
Rural em Metanol” apresenta todos os documentos necessários para aprovação nesta instância, e
considerando que o projeto já obteve aprovação de auxílio financeiro para execução, apresenta-
se  como de  grande  importância  científica  para  o  Setor  Palotina  com o desenvolvimento  de
pesquisa com a aplicação tecnologias inovadoras, sou de parecer FAVORÁVEL à aprovação por
esta instância”. Desta forma, após leitura do relato e discussão, posto em votação, o parecer da
conselheira relatora, a minuta do termo de contrato, o plano de trabalho e a equipe técnica foram
aprovados por unanimidade de votos. 2. Processo: 129636/2016-30. Assunto: Relatório técnico
de atividades. Contrato nº 034/2015. Interessado: Helton José Alves.  O conselheiro relator
Leandro Paiola Albrecht apresentou o relato do processo em pauta, em que consta o seguinte
parecer conclusivo: “Tendo em vista o supra exposto, sou de parecer favorável à aprovação do
Relatório  Técnico  de  Atividades,  do  Contrato  n°  034/2015,  que  consta  no  processo
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23075.129636/2016-30.  E  indico  encaminhamento  para  a  CRI/PROPLAN”.  Após  discussão,
posto regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos.  3. Apreciação da
Ata da 51.ª Reunião (Ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina.  Após correções,
colocado em regime de votação,  a  ata  da  51.ª  reunião  (ordinária)  do  Conselho Setorial,  foi
aprovada  por  unanimidade.  4.  Homologação  da  aprovação  ad  referendum  referente  ao
pedido  de  nomeação  do  segundo  colocado  aprovado  no  Concurso  Público,  área  de
conhecimento  Operações  Unitárias/  Fenômenos  de  Transporte/Modelagem e  Simulação,
edital n.º 581/15-PROGEPE, para a vaga de professor substituto referente ao afastamento
da professora Mabel Karina Arantes Alves. Solicitante: Departamento de Engenharias e
Exatas.  O conselheiro Joel  Gustavo Teleken explanou sobre a  necessidade de nomeação do
segundo  colocado  aprovado  no  concurso  público,  área  de  conhecimento:  Operações
Unitárias/Fenômenos de Transporte/Modelagem e Simulação, edital n.º 581/15-PROGEPE, para
a vaga de professor  substituto referente ao afastamento da professora Mabel  Karina Arantes
Alves.  A referida  proposta  é  decorrente  do  pedido  de  exoneração solicitado  pela  professora
substituta Letícia Caetano da Silva. Em contato com o candidato Lucas Maycon Hoff Zeni foi
informado que ocupará a vaga como professor substituto,  estando assim, ciente da forma de
contratação. Em discussão, posto em votação, o pedido de nomeação do segundo colocado foi
aprovada por unanimidade de votos. 5. Homologação da aprovação ad referendum referente
ao parecer setorial atinente ao processo 129154/2016-80. Assunto: Eleição de coordenador e
vice-coordenador  do  Curso  de  Graduação  de  Ciências  Biológicas.  Interessado:  Setor
Palotina.  Solicitante:  Direção  do  Setor  Palotina.  O conselheiro  Elias  Naor  Schlosser  fez
leitura do parecer relativo ao processo 129154/2016-80, aprovado ad referendum pela Direção do
Setor  Palotina.  Posto  em  votação,  o  ad  referendum  foi  aprovado  por  unanimidade.  6.
Homologação  da  aprovação  ad  referendum  referente  ao  parecer  setorial  atinente  ao
processo 129153/2016-35. Assunto: Eleição de coordenador e vice-coordenador do Curso de
Graduação  de  Tecnologia  em  Biotecnologia.  Interessado:  Setor  Palotina.  Solicitante:
Direção do Setor Palotina. O conselheiro Elias Naor Schlosser fez leitura do parecer relativo ao
processo 129153/2016-35, aprovado ad referendum pela Direção do Setor Palotina. Posto em
votação, o ad referendum foi aprovado por unanimidade.  7. Homologação da aprovação ad
referendum referente ao parecer setorial  atinente ao processo 129152/2016-91. Assunto:
Eleição de  coordenador e vice-coordenador do Curso de Graduação de  Engenharia  de
Energias Renováveis. Interessado: Setor Palotina. Solicitante: Direção do Setor Palotina. O
conselheiro Elias Naor Schlosser fez leitura do parecer relativo ao processo 129152/2016-91,
aprovado ad referendum pela Direção do Setor Palotina. Posto em votação, o ad referendum foi
aprovado  por  unanimidade.  33.  Processo:  129155/2016-24.  Assunto:  Eleição  dos
representantes  técnico-administrativos  junto  ao  Conselho  Setorial  do  Setor  Palotina.
Interessado:  Setor  Palotina.  A conselheira  relatora  Yara  Moretto  apresentou  o  relato  do
processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer favorável à
aprovação do processo eleitoral para a escolha de Representantes Técnico-Administrativos para
o  Conselho  Setorial  do  Setor  Palotina,  os  quais  serão  representados  pelos  Técnico-
Administrativos Thamis Meurer (Titular) e Andréia Isaac (Suplente) e Douglas Leonardo Fossá
(Titular) e Jéssica Cristhine Gallego (Suplente)”. Após discussão, posto regime de votação, o
parecer  foi  aprovado  por  unanimidade  de  votos.  8.  Processo:  118412/2016-01.  Assunto:  1ª
etapa  de  avaliação  de  estágio  probatório.  Interessado:  Denise  Trevisoli  Detsch.  O
conselheiro relator Luciano dos Santos Bersot apresentou o relato do processo em pauta, em que
consta o seguinte parecer conclusivo: “O processo da 1ª etapa da Avaliação de Desempenho em
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Estágio  Probatório  da  Professora  DENISE TREVISOLI DETSCH foi  corretamente instruído
conforme Res.  002/00-COPLAD e,  deste  modo, sou de PARECER FAVORÁVEL quanto ao
referido processo de avaliação realizado”. Após discussão, posto regime de votação, o parecer
foi aprovado por unanimidade de votos.  9. Processo: 108311/2015-32. Assunto: 2ª etapa de
avaliação  de  estágio  probatório.  Interessado:  Laercio  Augusto  Pivetta.  A  conselheira
Marivone Valentim Zabott apresentou o relato do processo em pauta, emitido pela conselheira
relatora Simone Benghi Pinto, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Tendo em vista o
desempenho do professor Laercio Augusto Pivetta, o qual obteve nota máxima de 100 pontos em
sua 2ª  avaliação de desempenho em estágio probatório,  e que a avaliação foi aprovada pelo
Colegiado  do  Curso  de  Agronomia  e  pelo  Departamento  de  Ciências  Agronômicas,  sou  de
parecer favorável ao resultado deste processo 23075.108311/2015-32”. Após discussão, posto
regime  de  votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade  de  votos.  10.  Processo:
108310/2015-98. Assunto: 2ª etapa de avaliação de estágio probatório. Interessado: Alfredo
Junior Paiola Albrecht. O conselheiro relator Rodrigo Sequinel apresentou o relato do processo
em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Tendo em vista o desempenho positivo
do Professor Alfredo Junior Paiola Albrecht, avaliado com nota máxima de 100 pontos em sua 2ª
avaliação de estágio probatório, e tendo em vista que o mesmo foi aprovado pelo Colegiado do
curso de Agronomia,  e  também no Departamento  de  Ciências  Agronômicas,  sou  de  parecer
favorável à aprovação do resultado do estágio probatório deste processo 23075.108310/2015-
98”. Após discussão, posto regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos.
11.  Processo:  108304/2015-31.  Assunto:  2ª  etapa  de  avaliação  de  estágio  probatório.
Interessado: Alessandro Jefferson Sato.  A conselheira Lilian Dena dos Santos apresentou o
relato do processo em pauta, emitido pelo conselheiro relator Leandro Portz, em que consta o
seguinte  parecer conclusivo:  “Sou de parecer  FAVORÁVEL à aprovação do desempenho do
docente  Alessandro  Jefferson  Sato  na  2a  etapa  da  Avaliação  de  Desempenho  em  Estágio
Probatório”. Após discussão, posto regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade
de  votos.  12.  Processo:  123953/2016-42.  Assunto:  2ª  etapa  de  avaliação  de  estágio
probatório. Interessado: Rita de Cássia dos Anjos. O conselheiro relator José Marcelo Rocha
Aranha apresentou o relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo:
“Estando o processo de acordo com as normas regimentais,  sou de parecer FAVORÁVEL à
aprovação do relatório da 2ª etapa do estágio probatório da docente Rita de Cassia dos Anjos
(SIAPE  2154116)”.  Após  discussão,  posto  regime  de  votação,  o  parecer  foi  aprovado  por
unanimidade  de  votos.  13.  Processo:  116689/2016-91.  Assunto:  2ª  etapa  de  avaliação  de
estágio  probatório.  Interessado:  Helio  Henrique Lopes  Costa  Monte Alto.  A conselheira
Lilian Dena dos  Santos  apresentou o relato do processo em pauta,  emitido pela  conselheira
relatora  Lilian  Carolina  Rosa  da  Silva,  em  que  consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “A
Avaliação  de  Desempenho  em  Estágio  Probatório  do  docente  Helio  Henrique  Lopes  Costa
Monte-Alto cumpriu com todos os requisitos necessários deste instrumento de avaliação, com
base no processo sou favorável à aprovação por esta instância visto que o processo está em
conformidade com a resolução ao qual é regido”. Após discussão, posto regime de votação, o
parecer foi aprovado por unanimidade de votos.  14. Processo: 116677/2016-66. Assunto: 2ª
etapa  de  avaliação  de  estágio  probatório.  Interessado:  Camila  Tonezer.  A conselheira
relatora Roberta Chiesa Bartelmebs apresentou o relato do processo em pauta, em que consta o
seguinte  parecer  conclusivo:  “O processo  nº  23075.116677/2016-66 referente  à  2ª  Etapa  da
Avaliação de  Desempenho em Estágio  Probatório  da  Profª  Camila  Tonezer  foi  corretamente
instruído  conforme  a  Resolução  002/00-COPLAD.  Deste  modo,  sou  de  PARECER
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FAVORÁVEL quanto à avaliação realizada”. Após discussão, posto regime de votação, o parecer
foi aprovado por unanimidade de votos.  15. Processo: 116672/2016-33. Assunto: 2ª etapa de
avaliação  de  estágio  probatório.  Interessado:  Arthur  William  de  Brito  Bergold.  O
conselheiro relator Geraldo Camilo Alberton apresentou o relato do processo em pauta, em que
consta o seguinte parecer conclusivo: “Tendo em vista o acima exposto, sou de parecer favorável
à  aprovação  do  docente  Arthur  William  de  Brito  Bergold  na  segunda  etapa  do  estágio
probatório”. Após discussão, posto regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade
de  votos.  16.  Processo:  118410/2016-11.  Assunto:  1ª  etapa  de  avaliação  de  estágio
probatório. Interessado: Fernando Willyan Trevisan Leivas.  O conselheiro relator Rodrigo
Sequinel apresentou o relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo:
“Tendo  em  vista  o  desempenho  positivo  do  Professor  Fernando  Willyan  Trevisan  Leivas,
avaliado com nota máxima de 100 pontos em sua 1ª avaliação de estágio probatório, e tendo em
vista que o mesmo foi aprovado pelo Colegiado do curso de Ciências Biológicas, e também no
Departamento de Biodiversidade, sou de parecer favorável à aprovação do resultado do estágio
probatório do processo 23075.118410/2016-11”.  Após discussão,  posto regime de votação, o
parecer foi aprovado por unanimidade de votos.  17. Processo: 096246/2015-95. Assunto: 2ª
etapa  de  avaliação  de  estágio  probatório.  Interessado:  Beatriz  Ignatius  Nogueira.  A
conselheira relatora Roberta Chiesa Bartelmebs apresentou o relato do processo em pauta, em
que consta o seguinte parecer conclusivo: “O processo nº 23075.096246/2015-95 referente à 2ª
Etapa da Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório da Profª Beatriz Ignatius Nogueira foi
corretamente  instruído  conforme  a  Resolução  002/00  -  COPLAD.  Deste  modo,  sou  de
PARECER  FAVORÁVEL quanto  à  avaliação  realizada”.  Após  discussão,  posto  regime  de
votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade  de  votos.  18.  Processo:  133604/2016-39.
Assunto: Solicitação de afastamento do país para evento na Alemanha. Interessado: Carlos
Henrique Coimbra Araújo. O conselheiro relator Wilson de Aguiar Beninca apresentou o relato
do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Tendo em vista os fatos
apresentados sou de parecer FAVORÁVEL ao pedido de afastamento do país do professor Carlos
Henrique Coimbra Araújo”. Após discussão, posto regime de votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade de votos. 19. Processo: 132527/2016-08. Assunto: Solicitação de afastamento do
país para evento. EUA. Interessado: Geraldo Camilo Alberton. O conselheiro relator Wilson
de Aguiar Beninca apresentou o relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer
conclusivo: “Tendo em vista os fatos apresentados sou de parecer FAVORÁVEL ao pedido de
afastamento do país do professor Geraldo Camilo Alberton”. Após discussão, posto regime de
votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade  de  votos.  20.  Processo:  118576/2016-20.
Assunto: Peterson Diego Kuhn solicita redistribuição da UTFPR - Câmpus Medianeira
para a UFPR - Câmpus Palotina. Interessado: Peterson Diego Kunh. O conselheiro relator
Roberto Luis Portz apresentou o relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer
conclusivo: “Visto que os Departamentos, de Engenharias e Exatas (DEE), bem como, Sociais e
Humanas (DSH), nos quais o candidato teria concentrado a sua área de conhecimento, acataram
parecer desfavorável à redistribuição, o meu parecer é igualmente desfavorável ao processo de
redistribuição”.  Após  discussão,  posto  regime  de  votação,  o  parecer  foi  aprovado  por
unanimidade de votos.  21.  Processo:  048597/2014-17.  Assunto:  Alteração de mudança de
regime de  trabalho.  Interessada:  Raquel  Ströher.  A conselheira  relatora  Lilian  Dena  dos
Santos apresentou o relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo:
“A docente encontra-se em estágio probatório, mas cumpre requisitos para alteração de regime
de  trabalho  para  40  horas  DE  e  apresenta  motivações  do  pedido  e  a  perspectiva  de
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desenvolvimento de ensino e pesquisa e/ou extensão. Dessa forma, sou de parecer FAVORÁVEL
para que a interessada obtenha alteração de regime de trabalho de 20 horas para 40 horas DE
após o término do período de estágio probatório, desde que sejam respeitados os processos de
solicitação  de  alteração  de  regime  de  trabalho  abertos  e  encaminhados  anteriormente  à
solicitação da interessada”. Após discussão, posto regime de votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade  de  votos.  22.  Processo:  117235/2016-37.  Assunto:  Termo  de
Convênio/Cooperação Técnica entre UFPR e Ind. e Com. de Climatizadores União Ltda,
para viabilizar a pesquisa sobre a eficiência de trabalho de equipamentos climatizadores
evaporativos.  Interessado:  Rodrigo  Sequinel.  O  conselheiro  Wilson  de  Aguiar  Beninca
apresentou o relato do processo em pauta, emitido pela relatora Maria Cristina Milinsk, indicada
pela Direção do Setor Palotina quando era coordenadora do Curso de Engenharia de Energias
Renováveis. No relato consta o seguinte parecer conclusivo: “Diante do exposto e seguindo as
orientações  disponíveis  no  site  da  PROPLAN – CRI,  sou  de  parecer  favorável  ao  processo
23075.117235/2016-37  mediante  alterações  e  correções  apontadas  no  parecer  para  o
encaminhamento do processo”. Após discussão, posto regime de votação, o parecer foi aprovado
por  unanimidade  de  votos.  23.  Processo:  130404/2016-24.  Assunto:  Ajuste  curricular  -
criação  de  disciplinas  optativas  para  o  Curso  de  Engenharia  de  Energias  Renováveis.
Interessado:  Departamento  de  Engenharias  e  Exatas.  O  conselheiro  relator  Alessandro
Jefferson Sato  apresentou o relato  do processo em pauta,  em que consta  o seguinte  parecer
conclusivo: “Dados os fatos e justificativas expostas, sou de parecer favorável a solicitação alvo
do presente processo”. Após discussão, posto regime de votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade de votos.  24. Processo: 124241/2016-41. Assunto: Reformulação curricular do
projeto pedagógico do Curso de Engenharia de Energias Renováveis. Interessado: Curso
de Engenharia de Energias Renováveis.  O conselheiro Rodrigo Sequinel apresentou o relato
do  processo  em pauta,  emitido  pela  conselheira  relatora  Camila  Tonezer,  em que  consta  o
seguinte parecer conclusivo: “Tendo em vista as informações acima citadas e levando-se em
conta o parecer emitido pelo Departamento de Engenharias e Exatas, indico a aprovação, por
parte deste conselho setorial, deste processo de Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso
de Engenharia  de  Energias  Renováveis.  Portanto,  sou de  parecer  FAVORÁVEL ao processo
23075.124241/2016-41”. Após discussão, posto regime de votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade  de  votos.  25.  Processo:  128813/2016-61.  Assunto:  Solicitação  de  ajuste
curricular (ajuste de ficha 01).  Interessado: Departamento de Engenharias e  Exatas.  O
conselheiro relator Luis Fernando Souza Gomes apresentou o relato do processo em pauta, em
que consta o seguinte parecer conclusivo: “Levando-se em consideração as resoluções acima
citadas, e por ser o pedido baseado em eventuais erros ou omissões detectados no currículo em
vigor, conforme previsto nas resoluções, e que não alteram a carga horária total da disciplina.
Mesmo não estando  explicita  no  ofício  18/2016  DEE/SPA a  justificativa  para  tal  pedido,  a
mesma aparece  nos  documentos  avaliados.  Sendo  assim sou  de  parecer  favorável  ao  ajuste
curricular,  ajuste  da  ficha  1  da  disciplina  de  Termodinâmica  DEE019,  ofertada  pelo
Departamento de Engenharias e Exatas do Setor Palotina.”. Após discussão, posto regime de
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 26. Homologação da aprovação ad
referendum referente ao parecer setorial  atinente ao processo 129145/2016-99. Assunto:
Eleição  de  coordenador  e  vice-coordenador  do  Programa  de  Residência  em  Medicina
Veterinária do Setor Palotina. Interessado: Setor Palotina. Solicitante: Direção do Setor
Palotina.  O  conselheiro  Almir  Manoel  Cunico  fez  leitura  do  relato  atinente  ao  processo
129145/2016-99, emitido pelo conselheiro relator Eduardo Luis Cupertino Ballester, aprovado ad
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referendum pela Direção do Setor Palotina. O relato homologa o resultado final da Eleição de
coordenador e vice-coordenador do Programa de Residência em Medicina Veterinária do Setor
Palotina.  Consta no relato o seguinte parecer conclusivo: “Tendo em vista o Art 1º,  § 1º da
resolução que normatizou a eleição, conforme descrito acima, constatamos que a única chapa
inscrita não obteve votação superior à soma de votos brancos e nulos na categoria discente.
Desta forma deverá ser realizada nova eleição abrindo-se novas inscrições”. Posto em votação, o
ad referendum foi aprovado por unanimidade. 27. Homologação ad referendum da indicação
de  membros  para  compor  Comissão  Eleitoral  para  escolha  de  Coordenador  e  Vice-
Coordenador do Programa de Residência Medicina Veterinária. Solicitante: Direção.  Foi
homologa  a  indicação  ad  referendum da  composição  da  comissão  eleitoral  para  escolha  de
Coordenador  e  Vice-Coordenador  do  Programa  de  Residência  Medicina  Veterinária.  A
composição é composta pelos membros docentes  Elisabete Takiuchi (Presidente) e Anderson
Luiz  de  Carvalho  (suplente);  pelos  servidores  técnico-administrativos  Luiz  Carlos  Binsfeld
(titular)  e  Pedro  Argel  Zadinelo  Moreira  (suplente);  e  pelos  discentes  Dhyego  Thomazoni
(titular)  e  Giovane  Franchesco  de  Carvalho  (suplente).  28.  Apreciação  da  resolução  n.º
005/2016-SPA que estabelece normas para a escolha de Coordenador e Vice-Coordenador
do  Programa  de  Residência  Medicina  Veterinária.  Solicitante:  Comissão  eleitoral.  O
Presidente apresentou a  Resolução n.º  005/2016-SPA, elaborada pela  comissão eleitoral,  que
estabelece  normas  para  a  escolha  de  Coordenador  e  Vice-Coordenador  do  Programa  de
Residência  em  Medicina  Veterinária.  Após  discussão,  posto  em  votação,  a  Resolução  n.º
005/2016-SPA foi aprovada por unanimidade de votos.  29. Indicação de coordenador para a
área experimental de Maripá. O Presidente discorreu sobre a importância da área experimental
de Maripá, mencionou que professores de quatro departamentos exercem atividade lá; a área
experimental  será  um  órgão  suplementar  do  Setor  Palotina  e  a  Direção  solicita  que  os
Departamentos de Biociências, Biodiversidade, Engenharias e Exatas e Zootecnia, até o dia vinte
de  maio  de  dois  mil  e  dezesseis  indiquem,  cada  um,  dois  membros  (docentes  ou  técnico-
administrativos) para elaboração de regimento - com normas de utilização e normas de escolha
do responsável pelo local – que deverá ser entregue na Direção para apreciação no Conselho
Setorial num prazo de quarenta e cinco dias a contar do dia vinte e três de maio de dois mil e
dezesseis. O Presidente lembrou ainda que após o término do mandato do primeiro coordenador
do local,  que será empossado por  indicação,  deverá ser realizada eleição.  30.  Utilização de
espaço  físico  do  Setor  Palotina  em  ação  de  Projeto  de  Extensão.  Solicitante:  Marcos
Vinicius Oliveira de Assis.  O Presidente fez leitura de ofício emitido pelo professor Marcos
Vinicius Oliveira de Assis, do Departamento de Engenharias e Exatas, em que ele informa sobre
a utilização do gramado em frente ao estacionamento do Bloco Seminário para a realização de
seleção de alunos para participação no projeto de extensão “Kung Fu Tradicional em Palotina”.
O uso do espaço se dará nos dias trinta e um de maio e dois de junho de dois mil e dezesseis. 31.
Utilização  de  espaço  físico  do  Setor  Palotina  para  realização  de  evento  de  extensão.
Solicitante: Leandro Paiola Albrecht. O conselheiro Leandro Paiola Albrecht discorreu sobre o
evento  de  extensão  intitulado  “Oficinas  de  Integração  UFPR  e  Colégio  Agrícola  Adroaldo
Augusto Colombo”. Informou que serão utilizados espaços do Setor Palotina, como salas de aula
e  laboratórios,  previamente  reservados.  32.  Trânsito  e  estacionamento  no  Setor  Palotina.
Interessado: Direção do Setor Palotina. O Presidente discorreu sobre a necessidade da criação
de  uma  comissão  para  criar  regras  sobre  trânsito  e  estacionamento  no  Setor  Palotina;
anteriormente houve uma comissão para tais fins no Setor, mas de lá para cá o Setor cresceu e se
faz necessário o trabalho de uma nova comissão; A UFPR em Curitiba criou novas regras e há
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outros locais, como a UNILA em que o fluxo de veículos é controlado. A Direção solicita a
designação de uma nova comissão embasada nas regras de trânsito e estacionamento da UFPR
em Curitiba e pede que a comissão proponha um modelo de normas e que levem à arquiteta
Renata Paulert Zuffa para que ela anexe as normas de trânsito e estacionamento ao plano diretor
do Setor Palotina. A comissão deverá ouvir maioria da comunidade acadêmica para tomar suas
decisões. A conselheira Renata Cristina da Costa Gotardo sugeriu que a portaria de designação
da  comissão  contenha  a  condição  que  a  ela  deverá  ouvir  obrigatoriamente  a  comunidade
acadêmica e o conselheiro Almir Manoel Cunico sugeriu a realização de audiência pública com
cada categoria para que todos possam ser ouvidos. A conselheira Yara Moretto mencionou que na
Portaria do Câmpus se formam filas devido a pessoas que param o carro no portão para pegar
chaves,  o  que  o  que  pode  ocasionar  acidentes  devido  ao  acúmulo  de  carros  na  rua,  em
decorrência do horário de entrada e/ou saída dos carros. Em seguida ficou estabelecido que a
comissão deverá ser composta por dois discentes: um de pós-graduação ou residência e um de
graduação; dois docentes e dois servidores técnico-administrativos. Foram indicados, dentre os
técnico-administrativos os servidores Dircelei Sponchiado e Ricardo Benedito Jacintho Junior;
as demais indicações deverão ser feitas até o dia vinte e três de maio de dois mil e dezesseis. A
comissão terá um prazo de quarenta e cinco dias após o dia vinte e três de maio de dois mil e
dezesseis para a conclusão dos trabalhos. Posto em votação, a criação a comissão e sua a forma
de atuação foram aprovadas  por  unanimidade de  votos.  34.  Comissão para  elaboração do
regimento do Hospital Veterinário do Setor Palotina. O Presidente informou que em reunião
realizada entre os servidores do Hospital Veterinário do Setor Palotina, que se deu no dia três de
maio de dois mil e dezesseis foi estabelecida comissão para elaboração do regimento do Hospital
Veterinário.  Comporão  a  comissão  os  membros  a  seguir:  docentes:  Aline  de  Marco  Viott,
Anderson  Luis  de  Carvalho,  Fabiola  Bono  Fukushima,  Geane  Maciel  Pagliosa,  Marilene
Machado Silva e Olicies da Cunha; servidores técnico-administrativos: Isabel Griep de Lima,
Luis Carlos de Almeida Trindade, Márcio Hamamura e Pedro Argel Zadinelo Moreira; discentes:
Dilza Maria Bellomo da Costa e Karine Lemes Büchner; e residentes: Fabiana Carla Puntel,
Tairine Cabral da Luz.  Assuntos Gerais.  O conselheiro Rodrigo Sequinel falou do evento “II
Workshop de Inovação”, que acontecerá no dia dezoito de maio de dois mil e dezesseis. Pediu
aos professores que auxiliem na divulgação. O Presidente informou sobre reparos que serão
feitos no gerador de energia elétrica do Setor, lembrou que em casos de danos de equipamentos
devido a queda de energia elétrica,  os departamentos devem exigir  da Copel o conserto dos
equipamentos.  A conselheira  Loriane  Trombini  Frick  pediu  divulgação  do  projeto  intitulado
“Apoio à difusão da Libras”, da docente Beatriz Ignatius Nogueira, do Departamento de Sociais
e  Humanas.  O  Presidente  passou  ainda  alguns  informes  sobre  aquisições  de  equipamentos,
aparelhos  de  ar-condicionado,  computadores  para  os  departamentos  do  Setor.  A conselheira
Renata Cristina da Costa Gotardo informou que os servidores técnico-administrativos fizeram
uma carta dirigida aos possíveis candidatos à Reitoria manifestando anseio de que a divisão de
recursos financeiros na universidade e escolha de pró-reitores obedeça a critérios técnicos. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião
às doze horas e dez minutos, da qual eu, Cristiano Borges de Camargo da Silva, secretário, lavrei
a presente ata que após ser lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
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