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Ata da 55.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade
Federal do Paraná, realizada em dezesseis de setembro de dois mil e dezesseis. Aos dezesseis
dias do mês de setembro 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 Cristiano Andrigueto, Yara Moretto, Robson Fernando Missio,
Erica Cristina Bueno do Prado Guirro, Joel Gustavo Teleken, Loriane Trombini Frick, Américo
Fróes Garcez Neto, Alexandre Leandro Pereira, Carlos Eduardo Zacarkim, Camila Tonezer, Luis
Fernando  Souza  Gomes,  Ivonete  Rossi  Bautitz,  Douglas  Leonardo  Fossá,  Thamis  Meurer  e
Anderson  Luiz  de  Carvalho.  Presentes  também os  conselheiros  suplentes  Katherinne  Maria
Spercoski,  Geraldo  Camilo  Alberton,  Alessandro  Jefferson  Sato,  Marcos  Antonio  Schreiner,
Raquel Stroher e Eduardo Luis Cupertino Ballester. Presentes como convidados Fabíola Bono
Fukushima,  Caio  Risso  Gurgel  do  Amaral,  Ana Carolina  de  Camargo e  Diego  Filipe  Jares.
Justificaram sua ausência os conselheiros Maurício Romani, Jéfer Benedett Dörr, Almir Manoel
Cunico, Luciano dos Santos Bersot e José Antônio de Freitas. Havendo quórum o Presidente
saudou a todos e declarou iniciada a reunião. Foi solicitada a inclusão do ponto de pauta: “21-
Homologação da aprovação ad referendum referente ao pedido de abertura de teste seletivo para
área de conhecimento Economia Rural, para vaga do professor Luiz Carlos Dias em função de
licença saúde e a banca de homologação das inscrições. Solicitante: Departamento de Sociais e
Humanas. Foi solicitada a inversão do ponto de pauta 14, 19 e 20 para segundo, terceiro e quarto
momentos respectivamente. O presidente fez alguns informes: o Relatório de Atividades 2016 –
Programas em Destaque e Ações, com informações no que foram previstas no PDI 2012-2016,
deverá  ser  enviado  até  o  final  do  mês  de  outubro  para  a  PROPLAN.  Foi  apresentado  as
indicações  dos  novos membros representantes  discentes:  titulares Ana Carolina de Camargo,
Diego Filipe Jares, Caio Risso Gurgel do Amaral e Luana Cristina Hilgert e suplente Karine
Lemes Büchner, Luisa Carolina Baccin, Sthefani Martins Lopes e Everton Luiz dos Santos. Foi
informado que foram substituídas 15 servidoras responsáveis pela zeladoria da Universidade.
Todos eventos realizados no Setor Palotina deverão ter o aval do Departamento responsável para
análise  prévia  de  sua  legalidade.  Ordem  do  dia: 1.  Apreciação  da  ata  da  54.ª  Reunião
(Ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina. Após correções, colocado em regime de
votação, a ata da 54.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial, foi aprovada por unanimidade.
14. Relatora: Erica Cristina Bueno do Prado Guirro. Processo: 151527/2016-94. Assunto:
Encaminhamento do Regimento do Hospital Veterinário do Setor Palotina. Interessado:
Hospital Veterinário do Setor Palotina. A conselheira relatora Erica Cristina Bueno do Prado
Guirro fez leitura do relato processo em pauta, em que consta o seguinte  parecer conclusivo:
“Considerando  que  o  texto  apresentado  contempla  todas  as  questões  pertinentes  ao
funcionamento de um Hospital Veterinário Escola, que se adequa à estrutura atual do HVP, que
a  proposta  foi  elaborada  por  uma  Comissão  paritária  e  aprovada  pelo  atual  Conselho
Hospitalar, sou de PARECER FAVORÁVEL à proposta de texto do novo regimento do Hospital
Veterinário do Setor Palotina”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 19.
Apreciação  da  resolução  n.º 006/16-SPA  que  estabelece  normas  para  a  eleição  de
Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Medicina Veterinária. Solicitante: Comissão
Eleitoral. A presidente da comissão eleitoral professora Fabíola Bono Fukushima apresentou a
Resolução n.º 006/2016-SPA, elaborada pela comissão eleitoral, que estabelece normas para a
eleição de Coordenador e Vice-Coordenador do curso de Medicina Veterinária. Após discussão,
posto em votação, a Resolução n.º 006/2016-SPA foi aprovada por unanimidade de votos.
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20. Apreciação da resolução n.º 007/16-SPA que estabelece normas para a eleição de Diretor
e Vice-Diretor do Hospital Veterinário do Setor Palotina. Solicitante: Comissão Eleitoral.
A presidente da comissão eleitoral professora Fabíola Bono Fukushima apresentou a Resolução
n.º 007/2016-SPA, elaborada pela comissão eleitoral, que estabelece normas para a eleição de
Diretor  e  Vice-Diretor  do  Hospital  Veterinário  do  Setor  Palotina.  Após discussão,  posto  em
votação,  a  Resolução  n.º 007/2016-SPA  foi  aprovada  por  unanimidade  de  votos.  2.
Homologação da aprovação ad referendum referente ao pedido de abertura de teste seletivo
para  área  de  conhecimento Redação Instrumental  e  Metodologia  Científica,  para  vaga
referente  à licença  à gestante  da  professora  Ana  Paula  Ramão  da  Silva.  Solicitante:
Departamento de Sociais e Humanas. A conselheira Loriane Trombini Frick discorreu sobre a
abertura  de  teste  seletivo  para  contratação  de  professor  substituto  na  área  de  conhecimento
Redação  Instrumental  e  Metodologia  Científica,  matéria  específica  Redação  Instrumental  e
Metodologia Científica, aprovado ad referendum pela Direção do Setor Palotina. A aprovação da
abertura do teste seletivo, ocorrida na plenária do Departamento de Sociais e Humanas se deu
como se segue.  O regime de  trabalho será  de  quarenta  horas  semanais.  A titulação mínima
exigida será Graduação em Letras.  O programa de prova consistirá  dos seguintes pontos:  1.
Modalidades  da  Língua:  Gêneros  Orais  e  Escritos;  2.  Gêneros  Discursivos;  3.  Gêneros
Discursivos da Esfera Acadêmica; 4. Linguagem Acadêmica (Normas da ABNT para citação e
referências); 5. Conceito de Ciência e Método Científico. Critério de avaliação será de prova de
análise de currículo e prova didática. O período de inscrições será no dia 05 de setembro do
corrente ano permanecendo abertas por dez dias. As inscrições serão realizadas pessoalmente ou
por  meio  de  procuração  registrada  em  cartório,  na  Secretaria  dos  Departamentos  do  Setor
Palotina, das 8 horas às 17 horas. O período provável de realização será na segunda quinzena de
setembro do corrente ano. A banca de homologação das inscrições será composta pelos membros
titulares  Ana  Paula  Ramão  da  Silva,  Leandro  Siqueira  Palcha,  Roberto  Rochadelli  e  pelo
membro suplente Raquel Angela Speck. Posto em votação, o ad referendum referente à abertura
do  teste  seletivo  foi  homologado  por  unanimidade.  3.  Homologação  da  aprovação  ad
referendum referente ao pedido de abertura de teste seletivo para  área de conhecimento
Matemática (Álgebra/Geometria), para vaga referente ao afastamento para tratamento de
saúde da professora Denise Trevisoli Detsch. Solicitante: Departamento de Engenharias e
Exatas. O conselheiro Joel Gustavo Teleken discorreu sobre a abertura de teste seletivo para
contratação de professor substituto na  área de conhecimento Matemática (Álgebra/Geometria),
matéria específica Matemática (Álgebra/Geometria), 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. O regime de trabalho será de quarenta horas
semanais. A titulação universitária exigida será Graduação em Licenciatura em Matemática ou
Ciências com habilitação em Matemática ou Bacharelado em Matemática. A Natureza das Provas
será Análise  de  Currículo  e  Didática.  Os  Pontos  consistirão  em:  1.  Funções;  2.  Limites;  3.
Derivadas; 4. Integrais; 5. Espaços vetoriais; 6. Vetores; 7. Probabilidades e 8. Transformações
Lineares.  As  inscrições  estão  previstas  para  iniciar  na  segunda  quinzena  de  setembro,
permanecendo  abertas  por  dez  dias  e  serão  realizadas  pessoalmente,  na  Secretaria  dos
Departamentos do Setor Palotina. O período provável de realização será segunda quinzena de
outubro do corrente ano. Posto em votação, o ad referendum referente à abertura do teste seletivo
foi homologado por unanimidade.  4. Homologação da aprovação ad referendum referente à
apreciação  da  homologação  das  inscrições  do  teste  seletivo,  área  de  conhecimento
Microbiologia  e  Biologia  Molecular,  edital  n.º 233/16-PROGEPE.  Solicitante:
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Departamento  de  Biociências.  O conselheiro  Cristiano  Andrigheto  discorreu  sobre  a
homologação das inscrições para o teste seletivo regido pelo edital 233/16-PROGEPE, aprovado
ad referendum pela Direção do Setor Palotina. Foram deferidas as seguintes inscrições: Fabiana
Caroline  Zempulski  Volpato,  Processo  de  inscrição  número  23075.144767/2016-47;  Ivaldir
Willian Junior Machado, Processo de inscrição número 23075.144783/2016-30; César Armando
Contreras  Lancheros,  Processo  de  inscrição  número  23075.144917/2016-12;  Edna  Cristiane
Pereira Lopes, Processo de inscrição número 23075.144921/2016-81; Thais Schwarz Gaggini,
Processo de inscrição número 23075.144969/2016-99; Gheniffer Fornari, Processo de inscrição
número  23075.145025/2016-39;  Juliana  da  Rosa,  Processo  de  inscrição  número
23075.145178/2016-86;  Vania  Cristina  Desoti,  Processo  de  inscrição  número
23075.145192/2016-80;  Ivone  Batista  de  Oliveira,  Processo  de  inscrição  número
23075.145287/2016-01;  Pedro  Osvaldo  Morell,  Processo  de  inscrição  número
23075.145305/2016-47; Cristiane Seger, Processo de inscrição número 23075.145376/2016-40;
Rodrigo Leite Arrieira, Processo de inscrição número 23075.145394/2016-21; Milena Tavares
Lima Constancio, Processo de inscrição número 23075.145506/2016-44; Cindy Hana Okuma,
Processo  de  inscrição  número  23075.145496/2016-47;  Camila  Andrine  Hunoff,  Processo  de
inscrição número 23075.145531/2016-28; Gilberto Victor Coradi, Processo de inscrição número
23075.145553/2016-98;  Mayara  Rodrigues  Pivetta,  Processo  de  inscrição  número
23075.145563/2016-23; Flavia Possati, Processo de inscrição número 23075.145570/2016-25; e
Danielle Mattei, Processo de inscrição número 23075.145611/2016-83. Posto em votação, o ad
referendum  foi  aprovado  por  unanimidade. 5.  Homologação  da  aprovação  ad  referendum
referente à indicação de membros para compor a comissão julgadora de teste seletivo, área
de  conhecimento  Microbiologia  e  Biologia  Molecular,  edital  n.º 233/16-PROGEPE.
Solicitante: Departamento de Biociências. O conselheiro Cristiano Andrigheto discorreu sobre
a indicação dos membros para compor a comissão julgadora do teste seletivo regido pelo edital
233/16-PROGEPE,  aprovado  ad  referendum pela  Direção  do  Setor  Palotina.  A Comissão
Julgadora do teste seletivo foi composta pelos membros titulares Cristiano Andrigheto, Marco
Antonio Bacellar Barreiros e Cristina Aroca Ribeiro e como suplentes Simone Benghi Pinto e
Katherinne Maria Spercoski. 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 Microbiologia e Biologia
Molecular,  edital  n.º 233/16-PROGEPE.  Solicitante:  Departamento  de  Biociências. O
Conselheiro Cristiano Andrigheto discorreu sobre o resultado final do teste seletivo regido pelo
edital 233/16-PROGEPE. A candidata Vânia Cristina Desoti foi aprovada na primeira colocação,
com nota  final  9,0  (nove  inteiros);  a  candidata  Danielle  Mattei  foi  classificada  na  segunda
colocação, com nota final 8,0 (oito inteiros) e a candidata Thais Schwarz Gaggini foi classificada
na terceira colocação, com nota final 7,5 (sete inteiros e cinco décimos). 7. Homologação da
designação ad referendum da composição da Comissão Setorial de Relações Internacionais.
Solicitante: Direção do Setor Palotina. O Presidente apresentou o  ad referendum referente  à
composição da Comissão Setorial de Relações Internacionais, designada pela portaria 398/2016-
SPA. Compõem a Comissão os membros Roberta Paulert  – presidente, Américo Fróes Garcez
Neto, Rita de Cássia dos Anjos, Vagner Gularte Cortez, Leandro Portz, Roberto Luis Portz e
Marcos Antonio Schreiner. Posto em votação, o ad referendum foi aprovado por unanimidade. 8.
Indicação de membros para compor Comissão Eleitoral para escolha de integrantes da
Comissão  Interna  de  Biossegurança  – CIBIO.  Solicitante:  Professora  Eliane  Cristina
Gruszka  Vendruscolo  – Presidente  da  CIBIO. Foram indicados  para  compor  a  comissão
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eleitoral  para  escolha  de  integrantes  da  Comissão  Interna  de  Biossegurança  –  CIBIO,  os
seguintes membros Thamis Meurer e Marco Antonio Bacelar Barreiros. Posto em votação, a
indicação dos  membros para  compor  a  comissão  eleitoral  foi  aprovada por  unanimidade.  9.
Homologação  da  aprovação  ad  referendum  referente  ao  parecer  setorial  atinente  ao
processo  130110/2016-01.  Assunto:  Solicitação  de  mudança  de  alocação  de  disciplina.
Interessado: Departamento de Biociências. O conselheiro Américo  Fróes  Garcez Neto fez
leitura do relato do processo 130110/2016-01, aprovado  ad referendum pela Direção do Setor
Palotina, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Com base nas informações prestadas nos
documentos apresentados junto ao processo, sou de parecer FAVORÁVEL À APROVAÇÃO do
pedido de  mudança  de  alocação  da  disciplina  SPCB067 -  "Educação  para  a  Saúde"  para  o
Departamento de Ciências Veterinárias”. Posto em votação, o ad referendum foi aprovado por
unanimidade.  10. Homologação da aprovação  ad referendum referente ao parecer setorial
atinente ao processo 142123/2016-14. Assunto: Ajuste curricular do curso de Engenharia de
Aquicultura.  Interessado:  Curso de  Engenharia  de  Aquicultura. O conselheiro  Cristiano
Andrigheto  fez  leitura  do  relato  do processo  142123/2016-14,  aprovado ad  referendum pela
Direção do Setor Palotina, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Tendo em vista as
considerações acima expostas e a documentação apresentada, sou de parecer FAVORÁVEL às
alterações propostas para o ajuste curricular co curso de Engenharia de Aquicultura.”. Posto em
votação, o ad referendum foi aprovado por unanimidade.  11. Homologação da aprovação ad
referendum referente ao parecer setorial  atinente ao processo 150863/2016-24. Assunto:
Solicitação  de  prorrogação  do  Edital  401/15  -  PROGEPE.  Área  de  conhecimento:
Biodiversidade.  Interessado:  Departamento  de  Biodiversidade. A conselheira  Katherinne
Maria Spercoski fez leitura do relato do processo 150863/2016-24, aprovado ad referendum pela
Direção do Setor Palotina, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Tendo cm vista as
informações  acima relatadas,  o  parecer  conclusivo  é  favorável  ao pedido de prorrogação de
prazo de validade do Edital  nº 401/15-PROGEPE do concurso público referente ao processo
23075.092163/2015-27 por mais um ano”. Posto em votação, o ad referendum foi aprovado por
unanimidade.  12. Homologação da aprovação ad referendum referente ao parecer setorial
atinente  ao  processo  150864/2016-79.  Assunto:  Solicitação  de  prorrogação  do  concurso
público  Edital  401/15  -  PROGEPE.  Área  de  conhecimento:  Ciências  Ambientais.
Interessado: Departamento de Biodiversidade. A conselheira Katherinne Maria Spercoski fez
leitura do relato do processo 150863/2016-24, aprovado ad referendum pela Direção do Setor
Palotina, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Tendo em vista as informações acima
relatadas, o parecer conclusivo é favorável ao pedido de prorrogação de prazo de validade do
Edital nº 401/15-PROGEPE do concurso público referente ao processo 20375.092162/2015-82
por  mais  um ano”.  Posto  em votação,  o  ad  referendum foi  aprovado  por  unanimidade.  13.
Relatora:  Loriane  Trombini  Frick.  Processo:  143577/2016-11.  Assunto:  1ª  etapa  de
avaliação de estágio probatório. Interessada: Sandra Maria Tieppo. A conselheira relatora
Loriane Trombini Frick fez leitura do relato do processo em pauta,  em que costa o seguinte
parecer conclusivo: “O processo nº 23075.143577/2016-11 referente à 1ª Etapa da Avaliação de
Desempenho em Estágio Probatório da Profª Sandra Maria Tieppo foi corretamente instruído
conforme  a  Resolução  002/00  –  COPLAD.  Deste  modo,  sou  de  PARECER  FAVORÁVEL
quanto à  avaliação realizada”.  Posto em votação,  o  relato foi  aprovado por  unanimidade de
votos.  15.  Relator:  Luis  Fernando  Souza  Gomes.  Processo:  139373/2016-77.  Assunto:
Elaboração  de  Regimento  da  Estação  Experimental  de  Maripá,  do  Setor  Palotina  da
Universidade  Federal  do  Paraná  -  Parecer  de  vista.  Interessado:  Setor  Palotina. O
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conselheiro  Eduardo  Luis  Cupertino  Ballester  fez  a  leitura  do  relato,  escrito  pelo  professor
Leandro Portz, do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo:  “Sou de
parecer FAVORÁVEL a proposta deste regimento com as ressalvas de uma 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”.  O conselheiro relator Luis
Fernando Souza Gomes fez leitura do relato de vista do processo em pauta, em que consta o
seguinte  parecer  conclusivo:  “Levando-se  em consideração  as  correções  sugeridas,  e  desta
maneira  a  proposta  de  regimento  atender  as  normas  internas  da  UFPR,  sou  de  parecer
FAVORÁVEL a proposta do Regimento da Estação Experimental em Aquicultura de Maripá do
Setor  Palotina  da  Universidade  Federal  do  Paraná”. Posto  em  votação,  o  parecer  do
conselheiro Luis Fernando Souza Gomes foi aprovado por unanimidade.  16. 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.
O conselheiro relator Douglas Leonardo Fossá fez leitura do relato processo em pauta, em que
consta o seguinte parecer conclusivo:  “Ante ao exposto,  subtrai-se informações de relevante
importância para a emissão desse parecer, tais como o atendimento do ensejo do solicitante que
busca a melhora na qualidade de vida sua e de sua companheira. Depreende-se ainda que o
mesmo obteve excelente nota na sua avaliação do estágio probatório que analisa quesitos como
produtividade, capacidade de iniciativa, responsabilidade, assiduidade e disciplina, mostrando
a qualidade nos seus serviços e sua busca de conhecimentos na seara da administração pública
através da realização de cursos sobre o tema. Constatou-se que o referido não possui nenhum
processo  administrativo  disciplinar  mostrando  sua  boa  índole  no  funcionalismo  público.
Apurou-se que o Setor Palotina possui vinte e um servidores técnico-administrativos nível D, e
um pedido de exoneração, ou seja, incorre que o solicitante pode ser movimentado internamente
na lotação do Gabinete da Direção com qualquer um desses vinte e um servidores, ou ainda
ocupar  a  vaga  no  local  de  onde  surgiu  o  pedido  de  exoneração,  ressalvo  aqui  que,  essa
movimentação interna é ato unilateral e discricionário cabida ao diretor do setor, não obstante
de qualquer outro consentimento.  Surge também a condição de não haver nenhum concurso
aberto para que se preencha a vaga do pedido de exoneração, ou seja, para que se ocupe essa
vaga seria necessário aguardar a realização de concurso público, um ditame que é por natureza
lento, e é de conhecimento de todos que há a urgência nesse preenchimento de vaga, celeridade
garantida com a tramitação de remoção. Emerge da solicitação que o mesmo anseia pela sua
remoção,  possibilidade  que  está  no  dispositivo  legal  do  Regime  Jurídico  Dos  Servidores
Públicos Civis Da União, Das Autarquias E Das Fundações Públicas Federais, Lei 8.112, art.
36, ou seja, norma essa de amplo conhecimento e por todos seguida, assim sendo, não haveria a
possibilidade  de,  ao  seguir  uma  regra  ditada  por  uma  lei  de  extrema  amplitude,  de  não
satisfazer o princípio da impessoalidade na administração pública solicitado pela Constituição
Federal, art. 37 caput. Por último, mas não menos importante, conforme já ressalvado no citado
sobre a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, ou seja, não se admite qualquer
forma de distinção e de nenhuma natureza no que tange à todos os  homens e mulheres,  e,
conforme apontado no inciso segundo do mesmo artigo, ninguém é obrigado a fazer ou deixar
de fazer algo senão em virtude da lei. Destarte, pelo solicitante estar requerendo o que dele é
direito, e realizá-lo conforme todos os dispositivos legais em virtude da legislação supracitada
seguida,  sou  de  PARECER  FAVORÁVEL  ao  pedido  de  remoção  do  Centro  de  Psicologia
aplicada para o Setor Palotina da UFPR, do servidor Edvaldo da Silva Amaral”.  Posto em
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votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  17.  Relatora:  Loriane  Trombini  Frick.
Processo: 155372/2016-70. Assunto: Solicitação de prorrogação do Concurso Público. Área
de conhecimento: Genética e Biologia Celular. Interessado: Departamento de Biociências. A
conselheira relatora Loriane Trombini Frick fez leitura do relato processo em pauta,  em que
consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Considerando  que  o  Departamento  de  Biociências
manifesta interesse na solicitação de prorrogação de prazo de validade do concurso público,
Edital nº 575/15-PROGEPE, por mais doze meses e que seguiu os trâmites necessários, sou de
PARECER FAVORÁVEL à  tal  solicitação.”.  Posto  em votação,  o  parecer  foi  aprovado  por
unanimidade.  18. Relator: Alexandre Leandro Pereira. Processo: 138792/2016-91. Assunto:
Solicitação  de  movimentação  de  Servidor  –  Técnico  Administrativo  (solicitada  pela
servidora).  Interessado:  Rafaela  Mocochinski  Gonçalves.  O conselheiro  relator  Alexandre
Leandro  Pereira  fez  leitura do relato  processo em pauta,  em que consta  o seguinte  parecer
conclusivo:  “Sou  de  parecer  FAVORÁVEL  à  movimentação  da  servidora  com  PERMUTA
IMEDIATA da servidora ou código de vaga solicitada ao departamento de destino da servidora.
Restando a servidora requerente anexar ao processo Certidão Negativa de Carga Patrimonial,
como exigido em formulário de movimentação de servidor da PROGEPE/UMAP”. Posto em
votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  21. Homologação  da  aprovação  ad
referendum referente ao pedido de abertura de teste seletivo para área de conhecimento
Economia Rural, para vaga do professor Luiz Carlos Dias em função de licença saúde e à
banca de homologação das inscrições. Solicitante: Departamento de Sociais e Humanas. A
conselheira Loriane Trombini Frick discorreu sobre a abertura de teste seletivo para contratação
de professor substituto na área de conhecimento Economia Rural, matéria específica Economia
Rural, aprovado ad referendum pela Direção do Setor Palotina. A aprovação da abertura do teste
seletivo, ocorrida na plenária do Departamento de Sociais e Humanas se deu como se segue. O
regime de trabalho será de vinte horas semanais. A titulação mínima exigida será Graduação em
Economia. O programa de prova consistirá dos seguintes pontos: 1. A Demanda e A Oferta;  2.
Teoria  do  Consumidor;  3.  Teoria  da  Firma;  4.  Gerenciamento  de  Sistemas  Agroindustriais:
Definições e Correntes Metodológicas; 5. Economia da Sustentabilidade. O período de inscrições
do dia 14 de setembro do corrente ano permanecendo abertas por cindo dias. As inscrições serão
realizadas pessoalmente ou por meio de procuração registrada em cartório,  na Secretaria dos
Departamentos do Setor Palotina, das 8 horas às 17 horas. O período provável de realização será
na segunda quinzena de setembro do corrente ano. A banca de homologação das inscrições será
composta  pelos  membros  titulares  Roberto  Rochadelli,  Eliana  Santana  Lisboa  e  Loriane
Trombini Fric e pelo membro suplente Ana Paula Ramão da Silva.  Posto em votação, o  ad
referendum referente à abertura do teste seletivo foi homologado por unanimidade.  Assuntos
gerais.  O professor Elisandro informou que não estará no Setor Palotina a entre os dias 20 e 23
de setembro. Informou também que foram pagos o ITBI e o Funrejus da Fazenda Experimental.
O conselheiro Douglas informou que a Secretaria Acadêmica de Graduação, juntos aos cursos de
graduação, deverão mudar a forma de oferta de disciplinas e de matrículas e seguir o Calendário
Acadêmico  afim de  não  haver  tantas  alterações  no  decorrer  do  processo  de  matrículas  dos
discentes  no  Portal  do  Aluno.  O  professor  Elisandro  solicitou  que  a  Secretaria  dos
Departamentos reserve 2 salas de aula para serem utilizadas em cursos, monitorias, reuniões
eventos  e  concursos.  Os  acadêmicos  da  Atlética  convidaram toda  comunidade  acadêmica  a
participar das Olimpíadas da Atlética nos dias 7, 8, 9 e 21, 22 e 23 de outubro no Lago Municipal
e as inscrições poderão ser feitas até a próxima quarta-feira. A acadêmica Ana falou do evento
Palco Aberto, organizado pelos Centros Acadêmicos, que será realizado em frente ao Seminário
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com  data  de  inscrição  ainda  não  definido,  toda  comunidade  acadêmica  poderá  participar,
inclusive de outros campus da UFPR. A professora Roberta informou que a Direção do Setor
Palotina encaminhou um e-mail informativo com as datas das Semanas Acadêmicas, Fecitec e
SIEPE que será nos  dias  de 03 a 06 de outubro de 2016 e solicitou que todos os  docentes
cumprissem as determinações do Calendário Acadêmico, informando que os dias citados não
serão dias letivos.  Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a reunião às onze horas, da qual eu, Isaac Cirqueira Lopes, secretário, lavrei a
presente ata que após ser lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
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