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Ata da 54.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade
Federal do Paraná, realizada em quinze de junho de dois mil e dezesseis. Aos três dias do
mês  de  agosto  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, Américo
Fróes  Garcez  Neto,  Anderson Luiz  de  Carvalho,  Camila  Tonezer,  Carlos  Henrique  Coimbra
Araújo, Carlos Eduardo Zacarkim, Cristiano Andrigheto, Erica Cristina Bueno do Prado Guirro,
Ivonete Rossi Bautitz, Loriane Trombini Frick, Luciano dos Santos Bersot, Luis Fernando Souza
Gomes,  Robson  Fernando  Missio,  Silvia  Cristina  Osaki,  Thamis  Meurer,  Wilson  de  Aguiar
Beninca e Yara Moretto. Presentes também os Conelheiros Suplentes Jéssica Cristhine Gallego,
Judith  Maria  Burin  Sendtko,  Katherinne  Maria  Spercoski,  Leandro  Paiola  Albrecht,  Maria
Cristina Milinsk, Raquel Stroher, Roberta Paulert e Rodrigo Sequinel. Justificaram sua ausência
os  Conselheiros  Aline  de  Marco  Viott,  Douglas  Leonardo  Fossá,  Helton  José  Alves,  Jéfer
Benedett Dörr, Mauricio Romani e Selmar Basso. Havendo quórum o Presidente saudou a todos
e declarou iniciada a reunião. O discente Eric Lucas Dalpiaz solicitou direito a voz, o que foi
consentido  pelo  Conselho.  Em seguida  passou alguns  informes  sobre  o  evento  “II  Feira  de
Oportunidades”, a ser realizado no dia trinta e um de agosto de dois mil e dezesseis; pediu aos
docentes que incentivem seus alunos a participarem. Ordem do dia: 1. Apreciação da ata da
53.ª Reunião (Ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina. Após correções, colocado
em regime de votação, a ata da 53.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial, foi aprovada por
unanimidade. 2. Homologação da aprovação ad referendum referente ao pedido de abertura
de teste seletivo para área de conhecimento Química Geral, edital n.º 215/16-PROGEPE,
para vaga referente ao afastamento de capacitação docente da professora Mabel Karina
Arantes  Alves,  regime  de  trabalho  40  horas  semanais.  Solicitante:  Departamento  de
Engenharias e Exatas. A conselheira Maria Cristina Milinsk discorreu sobre a abertura de teste
seletivo  para  contratação  de  professor  substituto  na  área  de  conhecimento  Química  Geral,
aprovado  ad  referendum pela  Direção  do  Setor  Palotina.  A aprovação  da  abertura  do  teste
seletivo, ocorrida na plenária do Departamento de Engenharias e Exatas se deu como se segue.
Os  pontos  do  teste  seletivo  foram:  1.  Estrutura  atômica;  2.  Propriedades  periódicas  dos
elementos;  3.  Ligações  químicas;  4.  Geometria  molecular  e  teoria  de  ligação;  5.  Forças
intermoleculares, líquidos e sólidos; 6. Equilíbrio químico; 7. Estequiometria; 8. Propriedades
das  soluções;  Ciências  dos  materiais  (cerâmicos,  poliméricos  e  semicondutores).  As  provas
foram de títulos e didática. O período estimado para realização foi a segunda quinzena do mês de
junho.  O  requisito  mínimo  foi:  graduação,  em  Bacharelado  em  Química,  Licenciatura  em
Química,  Química  Industrial,  Tecnologia  em  Biotecnologia  ou  Tecnologia  em  Processos
Químicos.  Posto  em  votação,  o  ad  referendum referente  à  abertura  do  teste  seletivo  foi
homologado por unanimidade.  3. Homologação da indicação da banca de homologação de
inscrições  do  teste  seletivo,  área  de  conhecimento  Química  Geral,  edital  n.º  215/16-
PROGEPE.  Solicitante:  Departamento  de  Engenharias  e  Exatas.  A conselheira  Maria
Cristina  Milinsk  discorreu  sobre  a  indicação  dos  membros  para  compor  a  comissão  de
homologação das inscrições do teste seletivo regido pelo edital 215/16-PROGEPE, aprovada ad
referendum pela Direção do Setor Palotina. Titulares: Dilcemara Cristina Zenatti, Isac George
Rosset e Eliane Hermes, com as suplentes Rita de Cássia dos Anjos e Sandra Maria Tieppo.
Posto  em votação,  o  ad referendum foi  homologado  por  unanimidade.  4.  Homologação da
aprovação  ad referendum referente à apreciação da homologação das inscrições do teste
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seletivo,  área de conhecimento Química Geral,  edital n.º  215/16-PROGEPE. Solicitante:
Departamento de Engenharias e Exatas. A conselheira Maria Cristina Milinsk discorreu sobre
a  homologação  das  inscrições  para  o  teste  seletivo  regido  pelo  edital  215/16-PROGEPE,
aprovado ad referendum pela Direção do Setor Palotina. Inscrições deferidas: Caroline Ribeiro,
Taiana  Scalco  München,  Pedro  Oswaldo Morell,  Fábio  Santana  dos  Santos,  Jessica  Cristina
Urbanski Laureth, Felix Nicolai Delling, André Luis Rüdiger, Dalila Maria Formentini Schmitt,
Marcos  Donizete  Peliçon Pereira  e  Emanuel  Pavão.  Posto em votação,  o  ad referendum foi
homologado  por  unanimidade.  5.  Homologação  da  aprovação  ad  referendum referente  à
indicação  de  membros  para  compor  a  comissão  julgadora  de  teste  seletivo,  área  de
conhecimento  Química  Geral,  edital  215/16-PROGEPE.  Solicitante:  Departamento  de
Engenharias e Exatas.  A conselheira Maria Cristina Milinsk discorreu sobre a indicação dos
membros  para  compor  a  comissão  julgadora  do  teste  seletivo  regido  pelo  edital  215/16-
PROGEPE, aprovado  ad referendum pela Direção do Setor Palotina. Compuseram a comissão
julgadora  os  membros  Maria  Cristina  Milinsk,  Rosana  Balzer  e  Isac  George  Rosset  como
titulares e Leidi Cecilia Friedrich e Ivonete Rossi Bautitz como suplentes. Posto em votação, o
ad referendum foi aprovado por unanimidade.  6. Homologação da aprovação  ad referendum
referente ao resultado final de teste seletivo para contratação de professor substituto na
área  de  conhecimento  Química  Geral,  edital  n.º  215/16-PROGEPE.  Solicitante:
Departamento de Engenharias e Exatas. A conselheira Maria Cristina Milinsk discorreu sobre
o  resultado  final  do  teste  seletivo  regido  pelo  edital  215/16-PROGEPE,  homologado  ad
referendum  pela Direção do Setor Palotina: Fábio Santana dos Santos na primeira colocação,
com a nota 9,3 (nove inteiros e três décimos), André Luis Rüdiger na segunda colocação, com a
nota 8,6 (oito inteiros e seis décimos), Felix Nicolai Delling na terceira colocação, com a nota
7,9 (sete inteiros e nove décimos) e Caroline Ribeiro na quarta colocação, com a nota 7,8 (sete
inteiros e oito décimos). Posto em votação, o ad referendum foi homologado por unanimidade. 7.
Homologação da aprovação ad referendum referente ao resultado final de concurso público,
área  de  conhecimento  Ensino  de  Ciências,  edital  n.º  138/16-PROGEPE.  Solicitante:
Departamento de Sociais e Humanas. A conselheira Loriane Trombini Frick discorreu sobre o
resultado final do concurso público para nomeação de docente na área de conhecimento Ensino
de  Ciências,  edital  138/16-PROGEPE,  homologado  ad  referendum pela  Direção  do  Setor
Palotina:  Leandro  Siqueira  Palcha  na  primeira  colocação,  com a  nota  34,6  (trinta  e  quatro
inteiros e seis décimos), Valdir Rosa na segunda colocação, com a nota 34,5 (trinta e quatro
inteiros e cinco décimos), Francisco de Assis Nascimento Junior na terceira colocação, com a
nota 32,3 (trinta e dois inteiros e três décimos), Lucas Barbosa Pelissari na quarta colocação com
a nota  32,2  (trinta  e  dois  inteiros  e  dois  décimos).  Posto  em votação,  o  ad referendum foi
homologado  por  unanimidade.  8.  Homologação  da  aprovação  ad  referendum  referente  à
alteração  do  perfil  da  vaga  de  professor  substituto.  Solicitante:  Departamento  de
Biociências. O conselheiro Cristiano Andrigheto discorreu sobre a alteração do perfil da vaga do
teste  seletivo  a  ser  aberto  para contratação de professor  substituto  na área  de conhecimento
Microbiologia. A plenária do departamento de Biociências decidiu que o teste seletivo abrangerá
também as áreas de Biologia Celular e Bioquímica. A mudança no perfil de vaga do teste seletivo
foi aprovado ad referendum pela Direção do Setor Palotina. Para tanto, foi necessária a alteração
de alguns  pontos  conforme o  ofício  20/2016-DBC/SPA: Matéria  específica:  Microbiologia  e
Biologia Celular; Área específica: Microbiologia e Biologia Celular; Tópicos abordados para o
teste  seletivo:  Morfologia  e  estrutura  de  células  procariontes;  Metabolismo celular;  Métodos
físicos  e  químicos  para  o  controle  de  micro-organismos,  Genética  de  células  procariontes;
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Estrutura,  taxonomia  e  características  dos  vírus;  Replicação  viral;  Identificação  de  fungos
isolados em cultivo. Inscrições a partir de vinte e oito de julho de dois mil e dezesseis, pelo
período de dez dias. Posto em votação, o ad referendum sobre a alteração do perfil de vaga de
professor  substituto  foi  homologada  por  unanimidade.  9.  Homologação  da  aprovação  ad
referendum referente à solicitação de afastamento do país para participação em evento na
cidade  de  Montevidéu,  Uruguai.  Interessado:  Helton  José  Alves.  Foi  homologado  o  ad
referendum atinente à aprovação do pedido de afastamento do país do docente Helton José Alves
para  participação  no  evento  XXV  Congresso  Ibero-Americano  de  Catálise,  a  ocorrer  na
Universid de la República, na cidade de Montevidéu, Uruguai; pedido de afastamento aprovado
pela plenária do Departamento de Engenharias e Exatas.  10. Homologação da aprovação  ad
referendum referente à solicitação de afastamento do país para participação em evento na
cidade de Cusco, Peru. Interessado: Helton José Alves.  Foi homologado o  ad referendum
atinente à aprovação do pedido de afastamento do país do docente Helton José Alves, entre os
dias vinte e dois e vinte e oito de outubro de dois mil e dezesseis, para participação no evento XII
Workshop e Simpósio Latino Americano em Digestão Anaeróbica,  a ocorrer na Universidade
Nacional Agrária La Molina e Universidade Nacional de Engenharia, na cidade de Cusco, Peru;
pedido de afastamento aprovado pela plenária do Departamento de Engenharias e Exatas.  11.
Homologação  da  aprovação  ad  referendum referente  a  criação  de  disciplinas  optativas
Solicitante:  Departamento  de  Engenharias  e  Exatas.  Foi  homologado  o  ad  referendum
atinente à criação das disciplinas optativas “Processos Industriais Aplicados à Engenharia de
Aqucultura”,  “Sistemas  de  Recirculação  para  Aquicultura”,  “Confecção  de  Aparelhos  para
Manejo e Despesca”, “Manufatura Aditiva (Impressão 3D)”, “Engenharia para Aquicultura em
Tanques Rede” e “Topografia Avançada”, disciplinas lotadas no Departamento de Engenharias e
Exatas e que integrarão o Curso de Engenharia de Aquicultura.  12. Realização de evento de
extensão.  Solicitante:  Eliane  Cristina  Gruszka  Vendruscolo.  Ponto  retirado  da  pauta.  13.
Homologação  da  aprovação  ad  referendum referente  ao  parecer  setorial  atinente  ao
processo 142095/2016-35. Assunto: Prorrogação do edital nº 315/15-PROGEPE, Área de
Conhecimento: Didática. Interessado: Departamento de Sociais e Humanas.  A conselheira
Loriane  Trombini  Frick  discorreu  sobre  o  pedido  de  prorrogação  do  prazo  de  validade  do
concurso público para a área de conhecimento Didática, edital 315/15-PROGEPE, aprovado na
plenária do Departamento de Sociais e Humanas e aprovado  ad referendum  pela Direção do
Setor Palotina. O prazo de validade do concurso público foi prorrogado por doze meses as partir
de três de agosto de dois mil e dezesseis. Posto em votação, o ad referendum foi homologado por
unanimidade.  14. Relatora: Maria Cristina Milinsk. Processo: 131668/2016-03 Assunto: 1ª
etapa de avaliação de estágio probatório Interessada: Eliana Santana Lisbôa. A conselheira
relatora Maria  Cristina  Milinsk fez leitura do relato  do processo em pauta,  em que costa  o
seguinte  parecer conclusivo:  “Baseado no histórico  pontuado acima e considerando que  a
primeira etapa de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório da Professora ELIANA
SANTANA  LISBÔA  foi  realizada  de  acordo  com  a  Resolução  002/00  –  COPLAD  sou  de
PARECER FAVORÁVEL quanto ao processo de avaliação realizado”. Posto em votação, o relato
foi  aprovado  por  unanimidade  de  votos.  15.  Relator:  Almir  Manoel  Cunico  Processo:
130112/2016-91 Assunto:  Solicitação de mudança de alocação de disciplina Interessado:
Departamento de Biociências. O conselheiro relator Almir Manoel Cunico fez leitura do relato
do  processo  em  pauta,  em  que  costa  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Sou  de  parecer
desfavorável a realocação das disciplinas “Oficina Didática da Saúde”, “Oficina Didática de
Ciências Morfofuncionais”. e “Oficina Didática de Genética”. do Departamento de Biociências
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para o Departamento de Sociais e Humanas”.  Posto em discussão, a conselheira Katherinne
Maria  Spercoski  manifestou  o  desejo  de  receber  colaboração  na  parte  metodológica  de
disciplinas  da  área  de  didática.  A  conselheira  Loriane  Trombini  Frick  propôs  que  sejam
realizadas reuniões em que estejam presentes docentes da área de didática do Departamento de
Sociais  e  Humanas  e  docentes  de  outros  departamentos,  quando  estes  necessitarem,  para
discussão sobre métodos a serem usados em sala. Posto em votação, o relato foi aprovado por
maioria de votos (25 x 02).  16. Relator: Edilson Caron Processo: 133129/2016-09 Assunto:
Solicitação  de  Inclusão  de  Disciplinas  Interessado:  Curso  de  Ciências  Biológicas.  A
conselheira Yara Moretto fez leitura do relato do processo em pauta, exarado pelo conselheiro
Edilson  Caron,  em  que  costa  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Pelas  considerações  acima
expostas  e  o  processo  devidamente  documentado  sou  de  parecer  favorável  a  inclusão  da
disciplina “Fisiologia dos Animais Aquáticos”. do Departamento de Biodiversidade na relação
de disciplinas optativas do Curso de Ciências Biológicas, Setor Palotina”. Posto em votação, o
relato  foi  aprovado  por  unanimidade  de  votos.  17.  Relator:  Edilson  Caron  Processo:
127726/2016-96 Assunto: Pedido de criação de disciplinas. Interessado: Curso de Ciências
Biológicas. A conselheira Yara Moretto fez leitura do relato do processo em pauta, exarado pelo
conselheiro Edilson Caron, em que costa o seguinte parecer conclusivo: “Pelas considerações
acima expostas, sou de parecer favorável a criação das disciplinas Estágio Supervisionado I e II
e Trabalho de Conclusão de Curso, todas do curso de Ciências Biológicas, Bacharelado, do
Setor  Palotina,  nos  seguintes  departamentos  deste  setor:  Sociais  e  Humanas,  Biociências,
Engenharias e Exatas, Ciências Veterinárias, Zootecnia e Ciências Agronômicas. Para finalizar,
destaco que no processo atual falta apenas a aprovação do colegiado do curso, não havendo
problema em acrescentar posteriormente caso o parecer seja aprovado pelo conselho setorial, já
que  a  demanda vem do  presidente  do  colegiado  e  é  um documento  obrigatório  segundo a
PROGRAD”. Posto em votação, o relato foi aprovado por unanimidade de votos.  18. Relator:
Cristiano  Andrigheto  Processo:  133198/2016-12  Assunto:  Prof.  Carlos  Alexandre  Oelke
solicita  redistribuição.  Interessado:  RQT16  –  RQT/16.  O  conselheiro  relator  Cristiano
Andrigheto  fez  leitura  do  relato  do  processo  em  pauta,  em  que  costa  o  seguinte  parecer
conclusivo: “O Departamento de Zootecnia relata não dispor atualmente de vaga para ingresso
de docente e relata que, portanto, não há interesse na redistribuição solicitada. Sendo este o
posicionamento  do DZO, sou de  parecer  desfavorável  ao  pedido de  redistribuição do Prof.
Carlos Alexandre Oelke”. Posto em votação, o relato foi aprovado por unanimidade de votos. 19.
Relator: Douglas Leonardo Fossá Processo: 146996/2016-04 Assunto: Pedido de remoção
do Centro de Psicologia Aplicada para o Setor Palotina da UFPR. Interessado: Edvaldo da
Silva  Amaral.  Ponto  retirado  da  pauta.  20.  Relator:  José  Antônio  de  Freitas  Processo:
146207/2016-27 Assunto: 2º aditivo ao termo de convênio nº 102/2014, que entre si celebram
a  UFPR  e  a  FUNPAR.  Interessado:  Eduardo  Luis  Cupertino  Ballester.  O  conselheiro
Luciano dos Santos Bersot fez leitura do relato do processo em pauta, exarado pelo conselheiro
José Antônio de Freitas, em que costa o seguinte parecer conclusivo: “A avaliação do processo
número 23075.146207/2016-27 foi realizada conforme as normas vigentes, desta forma sou de
parecer  favorável”.  Posto  em votação,  o  relato  foi  aprovado por  unanimidade de votos.  21.
Relator: Leandro Portz Processo: 139373/2016-77 Assunto: Elaboração de Regimento da
Estação Experimental de Maripá, do Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná.
Interessado: Setor Palotina.  O conselheiro Carlos Eduardo Zacarkim fez leitura do relato do
processo em pauta, exarado pelo conselheiro Leandro Portz, em que costa o seguinte  parecer
conclusivo: “Sou de parecer FAVORÁVEL a proposta deste regimento com as ressalvas de uma
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melhor definição quanto ao seu nome designado propondo ainda uma ampla discussão deste
plenário caso haja outras recomendações, sugestões ou alterações quanto a sua redação e vigor,
ficando eu disposto a um novo relato caso o processo retorne a comissão”. Posto em discussão,
o conselheiro Luis Fernando Souza Gomes solicitou vistas ao processo, sendo pedido concedido.
22. Relatora: Katherinne Maria Spercoski Processo: 147679/2016-05 Assunto: Solicitação
de afastamento do país  para participação de evento.  (Ljubljana/Eslovênia)  Interessado:
Carlos  Henrique Coimbra  Araújo.  A conselheira  relatora  Khaterinne  Maria  Spercoski  fez
leitura do relato do processo em pauta, em que costa o seguinte parecer conclusivo: “Tendo em
vista  as  considerações  acima  relatadas,  o  parecer  conclusivo  é  favorável  ao  afastamento
temporário do país do professor doutor Carlos Henrique Coimbra Araujo para participação e
apresentação  de  trabalho  no  evento  internacional  intitulado  'New  Frontiers  in  Black  Hole
Astrophysics  (International  Astronomical  Union Symposium n.  324)' ”.  Posto  em votação,  o
relato  foi  aprovado  por  unanimidade  de  votos.  23.  Indicação  de  membros  para  compor
Comissão  Eleitoral  para  escolha  de  Coordenador  e  Vice-Coordenador  do  Curso  de
Graduação em Medicina Veterinária e Comissão Eleitoral para escolha de Diretor e Vice-
diretor do Hospital  Veterinário  da UFPR – Setor Palotina.  Solicitante:  Direção.  Foram
indicados para compor a comissão eleitoral para escolha de coordenador e vice-coordenador do
Curso de Medicina Veterinária e também a comissão eleitoral para escolha de diretor e vice-
diretor do Hospital Veterinário do Setor Palotina os seguintes membros: docentes: Fabiola Bono
Fukushima (titular) e Nei Moreira (suplente); técnico-administrativos: Anorita Vendrame (titular)
e Luiz Carlos Binsfeld (suplente); discentes: Giovane Franchesco de Carvalho (titular) e Karine
Lemes Büchner (suplente). Assuntos gerais. O presidente passou alguns informes sobre o novo
sistema de telefonia que passou a ser usado a partir do dia primeiro de agosto de dois mil e
dezesseis; informou sobre o debate entre os candidatos a reitor, que será realizando em Palotina
no dia primeiro de setembro, a Direção apenas divulgará a data, horário e locais dos debates e
eventuais reuniões; os locais em que será permitida colocação de faixa no Setor Palotina serão a
entrada principal do câmpus, entrada do Bloco Didático I, Entrada do Bloco Seminário. Quanto
ao Restaurante Universitário e Hospital Veterinário, deverão ser consultados os responsáveis por
cada um desse locais. O conselheiro Carlos Henrique Coimbra Araújo informou que em reunião
do CEPE foi aprovada a resolução 23/16-CEPE, que estabelece que a universidade deverá ofertar
oitenta por cento de suas vagas via processo de vestibular. A conselheira Roberta Paulert deu
alguns informes sobre a política de integração e acolhimento de alunos que vêm de outros países.
O  conselheiro  Carlos  Eduardo  Zacarkim  deu  alguns  informes  sobre  a  comissão  de
estacionamento designada na reunião do Conselho Setorial do dia dezessete de maio de dois mil
e dezesseis. A comissão encaminhou esclarecimentos à Procuradoria Federal Especializada Junto
à UFPR e a Procuradoria entende que a elaboração de normas sobre trânsito e estacionamento é
tarefa da Pró-Reitora de Administração; o processo será encaminhado a esta Pró-Reitoria. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião
às onze horas, 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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