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Ata da 57.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade
Federal do Paraná, realizada em vinte e quatro de outubro de dois mil e dezesseis. Aos vinte
e quatro dias do mês de outubro do ano dois mil e dezesseis, às catorze 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,  Américo  Fróes  Garcez
Neto, Ana Carolina de Camargo, Anderson Luiz de Carvalho, Carlos Henrique Coimbra Araújo,
Cristiano Andrigheto, Erica Cristina Bueno do Prado Guirro, Jéfer Benedett Dörr, Joel Gustavo
Teleken,  Loriane Trombini  Frick,  Luis  Fernando Souza  Gomes,  Roberto Luis  Portz,  Thamis
Meurer e Wilson de Aguiar Beninca. Presentes também os conselheiros suplentes Aline de Marco
Viott, Edilson Caron, Eduardo Luis Cupertino Ballester, Jéssica Cristhine Gallego, José Antônio
de  Freitas,  Leandro  Paiola  Albrecht,  Marcos  Antonio  Schreiner,  Maurício  Romani  e  Raquel
Stroher. Presentes como convidado o servidor Isaac Cirqueira Lopes. Justificaram sua ausência
os conselheiros Camila Tonezer, Helton José Alves, Ivonete Rossi Bautitz, Luciano dos Santos
Bersot, Roberta Paulert e Yara Moretto. Havendo quórum o Presidente saudou a todos e declarou
iniciada a reunião. Foi solicitada a inclusão do ponto de pauta: “34 - Homologação do resultado
final do teste seletivo, área de conhecimento Matemática (Álgebra/Geometria), edital 370/16-
PROGEPE. Solicitante: Departamento de Engenharias e Exatas”. Foi solicitada a inversão do
ponto de pauta 33 para o terceiro momento.  Ordem do dia: 1. Apreciação da ata da 55.ª
Reunião (Ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina.  Após correções, colocada em
regime de votação, a ata da 55.ª reunião do Conselho Setorial, foi aprovada por unanimidade. 2.
Apreciação da ata da 56.ª Reunião (Extraordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina.
Após correções, colocada em regime de votação, a ata da 56.ª reunião do Conselho Setorial, foi
aprovada por unanimidade. 33. Indicação de membros para compor Comissão Eleitoral para
escolha  de  Coordenador  e  Vice-Coordenador  do  Programa  de  Pós-graduação  em
Aquicultura  e  Desenvolvimento  Sustentável.  Solicitante:  Direção.  Foram  indicados  os
seguintes nomes para compor a composição da comissão Eleitoral para escolha de Coordenador
e  Vice-Coordenador  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Aquicultura  e  Desenvolvimento
Sustentável: Carlos Eduardo Zacarkim, Claudia Caramelo Brazão, Luciano Caetano de Oliveira
e Margarida Maria da Silva.  Posto em votação, a composição da comissão foi aprovada por
unanimidade.  3. Informes da Secretaria Acadêmica de Graduação. Solicitante: Secretaria
Acadêmica de Graduação. O secretário da Secretaria Acadêmica de Graduação, Isaac Cirqueira
Lopes informou que a  Secretaria passará a  proceder no atendimento conforme as secretarias
acadêmicas dos demais setores da UFPR: as solicitações de emissão de documentos poderão ser
feitas na Secretaria Acadêmica da Graduação pessoalmente pelo aluno ou ex-aluno, por terceiros
ou por  e-mail institucional do requerente. A retirada dos documentos solicitados será somente
pessoalmente pelo requerente, aluno ou ex-aluno, mediante apresentação de documento oficial
de identificação com foto; ou através de terceiros mediante apresentação de autorização do titular
com reconhecimento  de  firma  em cartório,  acompanhada  da  apresentação  de  documento  de
identificação oficial com foto do terceiro autorizado. Sobre as colações de grau, informou que
serão feitas duas colações de grau por semestre: uma com solenidade e outra, posteriormente,
sem solenidade.  4.  Ajuste  da  composição  e  mandatos  de  comissões  e  comitês  setoriais.
Solicitante:  Secretaria  da  Direção  do  Setor  Palotina.  Passei  alguns  informes  sobre  a
necessidade de regularização das composições e dos mandatos de comissões, comitês e outras
entidades  consultivas  do  Setor  Palotina.  Algumas  entidades  estão  com os  mandatos  de  seus
membros vencidos,  outras não apresentam composição conforme estabelecido por normas da
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Universidade. O Presidente solicitou que as composições sejam regularizadas e, nas entidades
que  estiverem  com  seus  mandatos  vencidos,  pediu  que  sejam  feitas  indicações  de  novos
membros. 5. Homologação da aprovação ad referendum referente à indicação de membros
para a comissão de homologação das inscrições do teste  seletivo,  área de conhecimento
Matemática (Álgebra/Geometria), edital 370/16-PROGEPE. Solicitante: Departamento de
Engenharias e Exatas.  O conselheiro Joel Gustavo Teleken discorreu sobre a indicação dos
membros para compor  a  comissão  de homologação das  inscrições  do teste  seletivo,  área  de
conhecimento  Matemática  (Álgebra/Geometria),  edital  370/16-PROGEPE,  aprovado  ad
referendum pela Direção do Setor Palotina. A comissão de homologação das inscrições do teste
seletivo  foi  composta  pelos  membros  titulares  Leidi  Cecilia  Friedrich,  Marcelo  Guimarães
Ribeiro e Sandra Maria Tieppo e pelo suplente Fabrício Schwanz da Silva. Posto em votação, o
ad  referendum foi  homologado  por  unanimidade.  6.  Homologação  da  aprovação  ad
referendum referente à homologação das inscrições do teste seletivo, área de conhecimento
Matemática (Álgebra/Geometria), edital 370/16-PROGEPE. Solicitante: Departamento de
Engenharias e Exatas.  O conselheiro Joel Gustavo Teleken discorreu sobre homologação das
inscrições  do  teste  seletivo,  área  de  conhecimento  Matemática  (Álgebra/Geometria),  edital
370/16-PROGEPE, aprovado ad referendum pela Direção do Setor Palotina. Foram deferidas as
inscrições  dos  candidatos  Douglas  Monteiro  Caetano,  Franciele  Taís  de  Oliveira  e  Adriana
Agustini  Rodrigues  da  Costa.  Posto  em  votação,  o  ad  referendum foi  homologado  por
unanimidade.  7.  Homologação  da  aprovação  ad  referendum referente  à  indicação  de
membros para compor a comissão julgadora e período de realização do teste seletivo, área
de conhecimento Matemática (Álgebra/Geometria), edital 370/16-PROGEPE. Solicitante:
Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro Joel Gustavo Teleken discorreu sobre a
indicação  dos  membros  para  compor  a  comissão  julgadora  do  teste  seletivo,  área  de
conhecimento  Matemática  (Álgebra/Geometria),  edital  370/16-PROGEPE,  aprovado  ad
referendum pela Direção do Setor Palotina. A comissão julgadora do teste seletivo foi composta
pelos  membros  titulares  Danilene  Güllich  Donin  Berticelli,  Denis  Rogério  Sanches  Alves  e
Wander Mateus Branco Meier e pelo suplente Cassio Alves. Posto em votação, o ad referendum
foi homologado por unanimidade. 8. Homologação da aprovação ad referendum referente à
indicação de membros para compor a comissão julgadora e período de realização do teste
seletivo,  área  de  conhecimento  Economia  Rural,  edital  363/16-PROGEPE.  Solicitante:
Departamento de Sociais e Humanas. A conselheira Loriane Trombini Frick discorreu sobre a
indicação  dos  membros  para  compor  a  comissão  julgadora  do  teste  seletivo,  área  de
conhecimento Economia Rural, edital 363/16-PROGEPE, aprovado ad referendum pela Direção
do Setor Palotina. A comissão julgadora do teste seletivo foi composta pelos membros titulares
Roberto  Rochadelli,  Alfredo  Junior  Paiola  Albrecht  e  Luciano  Caetano  de  Oliveira  e  pelo
suplente Wilson de Aguiar Beninca. Posto em votação, o  ad referendum foi homologado por
unanimidade.  9. Homologação da aprovação ad referendum referente ao resultado final do
teste seletivo, área de conhecimento Economia Rural, edital 363/16-PROGEPE. Solicitante:
Departamento de Sociais e Humanas. A conselheira Loriane Trombini Frick discorreu sobre o
resultado  final  do  teste  seletivo,  área  de  conhecimento  Economia  Rural,  edital  363/16-
PROGEPE. A candidata Daiane Marani Gotardo foi a única candidata aprovada, obtendo a nota
final 8,92 (oito inteiros e noventa e dois centésimos). Posto em votação, o resultado final do teste
seletivo  foi  homologado por  unanimidade.  10.  Homologação da aprovação  ad referendum
referente à abertura de teste seletivo para a seleção de professor substituto da carreira de
magistério superior em virtude da licença à gestante da professora Ana Paula Ramão da
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Silva, área de conhecimento Redação Instrumental e Metodologia Científica, edital 370/16-
PROGEPE. Solicitante: Departamento de Sociais e Humanas.  Ponto retirado da pauta em
razão de já ter sido apreciado na reunião do conselho Setorial do dia dezesseis de setembro de
dois mil e dezesseis. 11. Homologação da aprovação ad referendum referente à indicação de
membros  para  a  comissão  de  homologação  das  inscrições  do  teste  seletivo,  área  de
conhecimento Redação Instrumental e Metodologia Científica,  edital  370/16-PROGEPE.
Solicitante:  Departamento  de  Sociais  e  Humanas.  A conselheira  Loriane  Trombini  Frick
discorreu  sobre  a  indicação  dos  membros  para  compor  a  comissão  de  homologações  das
inscrições  do  teste  seletivo,  área  de  conhecimento  Redação  Instrumental  e  Metodologia
Científica, edital 370/16-PROGEPE, aprovado ad referendum pela Direção do Setor Palotina. A
comissão de homologação das inscrições do teste seletivo foi composta pelos membros titulares
Ana  Paula  Ramão  da  Silva,  Leandro  Siqueira  Palcha  e  Roberto  Rochadelli  e  pela  suplente
Raquel Angela Speck. Posto em votação, o ad referendum foi homologado por unanimidade. 12.
Homologação da aprovação ad referendum referente à homologação das inscrições do teste
seletivo,  área  de  conhecimento  Redação  Instrumental  e  Metodologia  Científica,  edital
370/16-PROGEPE. Solicitante: Departamento de Sociais e Humanas. A conselheira Loriane
Trombini  Frick  discorreu  sobre  a  homologação  das  inscrições  do  teste  seletivo,  área  de
conhecimento  Redação  Instrumental  e  Metodologia  Científica,  edital  370/16-PROGEPE,
aprovado  ad  referendum pela  Direção  do  Setor  Palotina.  Foram deferidas  as  inscrições  das
candidatas Ana Cláudia de Oliveira Guizelini Merli, Ana Lúcia Santoline da Silva, Daiane Mari
da Silva, Eione Francisco Ramos Storti e Viviane Bezerra. Posto em votação, o ad referendum
foi homologado por unanimidade. 13. Homologação da aprovação ad referendum referente à
indicação de membros para compor a comissão julgadora e período de realização do teste
seletivo,  área  de  conhecimento  Redação  Instrumental  e  Metodologia  Científica,  edital
370/16-PROGEPE. Solicitante: Departamento de Sociais e Humanas. A conselheira Loriane
Trombini Frick discorreu sobre a indicação dos membros para compor a comissão julgadora do
teste  seletivo,  área  de  conhecimento  Redação  Instrumental  e  Metodologia  Científica,  edital
370/16-PROGEPE,  aprovado  ad  referendum pela  Direção  do  Setor  Palotina.  A  comissão
julgadora do teste seletivo foi composta pelos membros titulares Raquel Angela Speck, Leandro
Siqueira Palcha,  e Eliana Santana Lisbôa e pelo suplente Loriane Trombini  Frick.  Posto em
votação, o  ad referendum foi homologado por unanimidade.  14. Homologação do resultado
final  do  teste  seletivo,  área  de  conhecimento  Redação  Instrumental  e  Metodologia
Científica, edital 370/16-PROGEPE. Solicitante: Departamento de Sociais e Humanas.  A
conselheira Loriane Trombini Frick discorreu sobre o resultado final do teste seletivo, área de
conhecimento  Redação  Instrumental  e  Metodologia  Científica,  edital  370/16-PROGEPE.  A
candidata Ana Cláudia de Oliveira Guizelini Merli foi a única candidata aprovada, obtendo a
nota final 9,4 (nove inteiros e quatro décimos).  Posto em votação, o resultado final do teste
seletivo  foi  homologado por  unanimidade.  15.  Homologação da aprovação  ad referendum
referente ao parecer setorial atinente ao processo 159261/2016-32. Assunto: Prorrogação de
prazo do Concurso Público, Área de Conhecimento: Eletrotécnica (Máquinas Elétricas e
Sistemas Elétricos de Potência). Interessado: Departamento de Engenharias e Exatas.  O
conselheiro  Américo  Fróes  Garcez  Neto  fez  leitura  do  relato  do  processo  159261/2016-32,
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 502/15-PROGEPE do concurso
público referente ao processo 23075.093523/2015-16 por mais um ano”. Posto em votação, o ad
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referendum foi  aprovado por  unanimidade.  16. Homologação da aprovação  ad referendum
referente ao parecer setorial atinente ao processo 159318/2016-01. Assunto: Prorrogação do
concurso  Público,  Área  de  Conhecimento:  Química  Geral  /  Analítica.  Interessado:
Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro Américo Fróes Garcez Neto fez leitura
do relato do processo 159318/2016-01, 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 23075.093520/2015-74 por mais
um ano”. Após a leitura do relato, foi solicitada a correção de parte do terceiro parágrafo do
relato  onde  constava  “Área  de  Conhecimento  Engenharia  de  Aquicultura  e  Engenharia  de
Pesca”, passou a constar “Área de conhecimento Química Geral / Analítica”. Posto em votação,
o ad referendum, com a devida correção, foi aprovado por unanimidade.  17. Homologação da
aprovação ad referendum referente ao parecer setorial atinente ao processo 159315/2016-60.
Assunto:  Prorrogação  do  Concurso  Público,  Área  de  Conhecimento:  Engenharia  de
Aquicultura e Engenharia de Pesca. Interessado: Departamento de Engenharias e Exatas.
O conselheiro Américo Fróes Garcez Neto fez leitura do relato do processo 159315/2016-60,
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 502/15-PROGEPE do concurso
público referente ao processo 23075.093514/2015-17 por mais um ano”. Posto em votação, o ad
referendum foi  aprovado por  unanimidade.  18. Homologação da aprovação  ad referendum
referente ao parecer setorial atinente ao processo 159314/2016-15. Assunto: Prorrogação do
Concurso  Público,  Área  de  Conhecimento:  Operações  Unitárias/Fenômenos  de
Transporte/Modelagem e Simulação. Interessado: Departamento de Engenharias e Exatas.
O conselheiro Américo Fróes Garcez Neto fez leitura do relato do processo 159314/2016-15,
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 581/15-PROGEPE do concurso
público  referente  ao  processo  23075.093518/2015-03 por  mais  um ano”.  Após  a  leitura  do
relato, foi solicitada a correção de parte do segundo parágrafo do relato. Onde constava “Edital
116/16-PROGEPE”,  passou  a  constar  “Edital  581/15-PROGEPE”.  Posto  em  votação,  o  ad
referendum,  com  a  devida  correção,  foi  aprovado  por  unanimidade.  19.  Homologação  da
aprovação ad referendum referente ao parecer setorial atinente ao processo 153243/2016-47.
Assunto: Eleição para Diretor e Vice-Diretor do Hospital Veterinário do Setor Palotina.
Interessado: Setor Palotina.  A conselheira Thamis Meurer fez leitura do relato do processo
153243/2016-47, emitido pela conselheira Andreia Isaac, aprovado ad referendum pela Direção
do  Setor  Palotina,  em que  consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Considerando  a  análise
documental,  o  pleno  atendimento  à  Resolução  nº007/2016-SPA,  a  sequência  dos  atos
administrativos e a transparência do processo eleitoral, sou de parecer favorável para que os
candidatos Nelson Luis Mello Fernandes (Diretor) e  Olicies da Cunha (Vice-Diretor) sejam
considerados eleitos e possam gozar e atender as prerrogativas dos cargos”. Posto em votação,
o  ad  referendum foi  aprovado  por  unanimidade.  20.  Homologação  da  aprovação  ad
referendum referente  ao  parecer setorial  atinente  ao  processo  153242/2016-01.  Assunto:
Eleição para Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Medicina Veterinária - Setor
Palotina. Interessado: Setor Palotina.  A conselheira Thamis Meurer fez leitura do relato do
processo 153242/2016-01, emitido pela conselheira Andreia Isaac, aprovado ad referendum pela
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Direção  do Setor  Palotina,  em que consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Considerando a
análise documental, o pleno atendimento à Resolução nº006/2016-SPA, a sequência dos atos
administrativos e a transparência do processo eleitoral, sou de parecer favorável para que as
candidatas Silvia Cristina Osaki (Coordenadora) e Aline de Marco Viott (Vice-Coordenadora)
sejam consideradas eleitas e possam gozar e atender as prerrogativas dos cargos”. Posto em
votação, o  ad referendum foi aprovado por unanimidade.  21. Relator: Alessandro Jefferson
Sato.  Processo:  143573/2016-24.  Assunto:  1ª  etapa  de  avaliação  de  estágio  probatório.
Interessado:  Fabiano Bisinella  Scheufele.  O conselheiro  Roberto  Luis  Portz  fez  leitura  do
relato do processo em pauta, emitido pelo conselheiro relator Alessandro Jefferson Sato, em que
consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer favorável à homologação do resultado da
avaliação  de  desempenho  em estágio  probatório  do  servidor  Fabiano  Bisinella  Scheufele”.
Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  22. Relatora: Jéssica Cristhine
Gallego. Processo: 148964/2016-35. Assunto: 1ª etapa de avaliação de estágio probatório.
Interessado: Eduardo Lucas Konrad Burin.  A conselheira relatora Jéssica Cristhine Gallego
fez  leitura  do  relato  do  processo  em pauta,  em  que  consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:
“Baseado no histórico pontuado acima e considerando que a primeira etapa de Avaliação de
Desempenho em Estágio Probatório do Professor  EDUARDO LUCAS KONRAD BURIN foi
realizada de acordo com a Resolução 002/00 – COPLAD sou de PARECER FAVORÁVEL quanto
ao  processo  de  avaliação  realizado”.  Posto  em  votação,  o  parecer  foi  aprovado  por
unanimidade. 23. Relatora: Thamis Meurer. Processo: 149414/2016-33. Assunto: 2ª etapa de
avaliação de estágio probatório. Interessado: Maurício Romani.  Neste momento, retirou-se
do recinto da reunião o conselheiro Mauricio Romani, por ser interessado no processo em pauta.
A conselheira relatora Thamis Meurer. fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta
o seguinte parecer conclusivo:  “Sou de parecer favorável ao Processo nº 23075.149414/2016-
33”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 24. Relator: Carlos Eduardo
Zacarkim. Processo: 118411/2016-58. Assunto: 1ª etapa de avaliação de estágio probatório.
Interessado: Denis Rogério Sanches Alves.  O conselheiro Luis Fernando Souza Gomes fez
leitura do relato emitido pelo relator Carlos Eduardo Zacarkim, em que consta o seguinte parecer
conclusivo:  “Sou de  parecer  favorável  ao resultado da comissão de  avaliação probatória”.
Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  25. Relatora: Patricia da Costa
Zonetti. Processo: 152253/2016-65. Assunto: Solicitação de redistribuição – Kelen Menezes
Flores  Rosi  de  Aguiar.  Interessado:  Coordenadoria  de  Planejamento  de  Pessoal.  O
conselheiro Alexandre Leandro Pereira fez leitura do relato do processo em pauta, emitido pela
conselheira  relatora Patricia  da Costa  Zonetti,  em que consta  o seguinte  parecer  conclusivo:
“Diante do exposto, sou de parecer desfavorável ao pedido de redistribuição da docente Kelen
Menezes Flores Rossi de Aguiar da Universidade Federal do Mato Grosso”. Posto em votação,
o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  26.  Relator:  Maurício  Romani.  Processo:
156731/2016-14. Assunto: Solicitação de criação de nome de laboratório. Interessada: Yara
Moretto. O conselheiro relator Maurício Romani fez leitura do relato do processo em pauta, em
que consta o seguinte parecer conclusivo: “Dados o histórico e considerações expostas, sou de
parecer favorável à solicitação de criação de nome do Laboratório de Invertebrados Aquáticos
Bentônicos – LIAB”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  27. Relator:
Wilson de Aguiar Beninca. Processo: 155777/2016-16. Assunto: Ajuste Curricular do Curso
de  Engenharia  de  Bioprocessos  e  Biotecnologia.  Interessado:  Curso  de  Engenharia  de
Bioprocessos e Biotecnologia.  O conselheiro relator Wilson de Aguiar Beninca fez leitura do
relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo:  “A solicitação de
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ajuste curricular do Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia apresentado pela
coordenação do curso através do processo 23075.15577/2016-16, atende aos critérios previstos
na resolução 30/90 do CEPE, bem como cumpriu todos os trâmites exigidos pela resolução.
Portando sou de parecer FAVORÁVEL ao ajuste curricular proposto.”.  Posto em votação, o
parecer  foi  aprovado por  unanimidade.  28.  Relator:  Wilson de  Aguiar Beninca.  Processo:
155582/2016-68.  Assunto:  Plano  de  Migração  para  a  Engenharia  de  Bioprocessos  e
Biotecnologia. Coordenação do Curso de Tecnologia em Biotecnologia. O conselheiro relator
Wilson de Aguiar Beninca fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte
parecer conclusivo: “O plano de migração curricular apresentado pelo 23075.155582/2016 – 68
é parte necessária de um processo de ajuste curricular e os tramites de condução do processo
foram  seguidos  de  acordo  como  previsto  pela  resolução,  sendo  assim  sou  de  parecer
FAVORÁVEL à aprovação do plano de migração”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade.  29. Relator: Maurício Romani. Processo: 161923/2016-34. Assunto: Proposta
de migração para o Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia.  Interessada:
Coordenação  do  Curso  de  Tecnologia  em  Biotecnologia.  O  conselheiro  relator  Maurício
Romani fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo:
“Dados o histórico e considerações expostas, sou de parecer favorável à aprovação da Proposta
de  Migração  para  o  do  Curso  de  Engenharia  de  Bioprocessos  e  Biotecnologia,  conforme
exposto e definido pelo Colegiado”. Após discussão, devido ao fato de não haver sala de aula no
câmpus  que  possa  comportar  os  calouros  do  Curso  de  Engenharia  de  Bioprocessos  e
Biotecnologia, somado aos vinte alunos que podem optar pela migração – quantidade proposta
pelo colegiado do Curso de Tecnologia em Biotecnologia, o Conselho deliberou unanimemente,
que o número de vagas destinado aos alunos que pretendem migrar do Curso de Tecnologia em
Biotecnologia para Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia será de quinze. Dessa forma, o
parecer  conclusivo  do  conselheiro  relator  passou a  ser  “Dados  o  histórico  e  considerações
expostas, sou de parecer favorável à aprovação da Proposta de Migração para o do Curso de
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, reduzindo, porém, o número de vagas ofertadas
para 15(quinze), mantendo os demais critérios de seleção”. Posto em votação, o relato com o
novo parecer conclusivo, foi aprovado por unanimidade.  30. Relator: Joel Gustavo Teleken.
Processo:  138781/2016-10.  Assunto:  Solicitação  de  criação  de  disciplina  optativa.
Interessado: Departamento de Zootecnia. Após leitura do relato posto em discussão, o ponto
foi retirado de pauta para que o relator solicite diligência à Coordenação do Curso de Agronomia.
31. Relatora: Ivonete Rossi Bautitz. Processo: 156947/2016-71. Assunto: I Curso Teórico
Prático de Adestramento Canino. Org.: Projeto de Extensão Patas Terapeutas, Provet Jr.
Coordenação:  Prof.  Mônica  Kanashiro  Oyafuso  e  Márcio  Hamamura.  Interessado:
Departamento  de  Ciências  Veterinárias. Ponto  retirado  da  pauta  a  pedido  da  conselheira
relatora.  32. Relatora: Erica Cristina Bueno do Prado Guirro. Processo: 160609/2016-34.
Assunto: Convênio de cooperação técnica que entre si celebram a UFPR e UNIOESTE.
Interessado: Setor Palotina.  Neste momento,  retirou-se do recinto da reunião o conselheiro
Elisandro Pires Frigo, por ser interessado no processo em pauta. A conselheira relatora Erica
Cristina Bueno do Prado Guirro fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o
seguinte  parecer  conclusivo:  “Considerando  que  a  celebração  do  termo  de  convênio  de
colaboração técnica entre a UFPR e a UNIOESTE beneficiará ambas as instituições e não
prejudicará as atividades docentes e administrativas do Prof. Dr. Elisandro Pires Frigo, sou de
PARECER FAVORÁVEL à proposta ora apresentada”. Posto em votação, o parecer foi aprovado
por unanimidade. 34. Homologação do resultado final do teste seletivo, área de conhecimento
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Matemática (Álgebra/Geometria), edital 370/16-PROGEPE. Solicitante: Departamento de
Engenharias e Exatas. O conselheiro Joel Gustavo Teleken discorreu sobre o resultado final do
teste seletivo, área de conhecimento Matemática (Álgebra/Geometria), edital 370/16-PROGEPE.
A candidata Franciele Tais de Oliveira foi a única candidata aprovada, obtendo a nota final 9,0
(nove  inteiros).  Posto  em  votação,  o  resultado  final  do  teste  seletivo  foi  homologado  por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada  a  reunião  às  dezessete  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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