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Ata da 59.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade 1 
Federal do Paraná, realizada em vinte e um de novembro de dois mil e dezesseis. Aos vinte 2 

e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta minutos, na 3 

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

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

Elisandro Pires Frigo. Presentes o Vice-Diretor do Setor Palotina, professor Helton José Alves e 6 

os conselheiros titulares Américo Fróes Garcez Neto, Ana Carolina de Camargo, Caio Risso 7 

Gurgel do Amaral, Carlos Eduardo Zacarkim, Cristiano Andrigheto, Erica Cristina Bueno do 8 

Prado Guirro, Jéfer Benedett Dörr, Joel Gustavo Teleken, Lara Beatrice Biezus, Loriane 9 

Trombini Frick, Luciano dos Santos Bersot, Nelson Luis Mello Fernandes, Thamis Meurer, 10 

Wilson de Aguiar Beninca e Yara Moretto. Presentes também os conselheiros suplentes 11 

Katherinne Maria Spercoski, Leandro Paiola Albrecht, Marcos Antonio Schreiner, Mauricio 12 

Romani, Raquel Stroher, Roberta Paulert e Rodrigo Sequinel. Justificaram sua ausência os 13 

conselheiros Alessandro Jefferson Sato, Aline de Marco Viott, Patricia da Costa Zonetti, 14 

Alexandre Leandro Pereira, Almir Manoel Cunico, Camila Tonezer, Roberto Luis Portz, Selmar 15 

José Basso e Silvia Cristina Osaki. Havendo quórum o Presidente saudou a todos e declarou 16 

iniciada a reunião. Foi solicitada a inclusão do ponto de pauta número 20 – “Apreciação de 17 

resolução que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor, para eleição de 18 

coordenador e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e 19 

Desenvolvimento Sustentável (PGADS) do Setor Palotina para o período de março de 2017 a 20 

março de 2019”. Foi solicitada a inversão do ponto de pauta 16 para o quinto momento. Ordem 21 

do dia: 1. Apreciação da ata da 57.ª Reunião (Ordinária) do Conselho Setorial do Setor 22 
Palotina. Após correções, colocado em regime de votação, a ata da 57.ª reunião do Conselho 23 

Setorial, foi aprovada por unanimidade. 2. Apreciação da ata da 58.ª Reunião 24 

(Extraordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina. Após correções, colocado em 25 

regime de votação, a ata da 58.ª reunião do Conselho Setorial, foi aprovada por unanimidade. 3.  26 

Homologação da indicação ad referendum de membros para compor a Comissão Eleitoral 27 

para a realização das eleições para Coordenador e vice-coordenador do Programa de Pós-28 

Graduação em Ciência Animal do Setor Palotina para o período de dezembro de 2016 a 29 

dezembro de 2018. Solicitante: Direção do Setor Palotina. O Presidente apresentou os nomes 30 

dos componentes da Comissão Eleitoral para realização de eleição para coordenador e vice-31 

coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal do Setor Palotina para o período 32 

de dezembro de 2016 a dezembro de 2018, designação feita ad referendum pela Direção do Setor 33 

Palotina. Compuseram a comissão os servidores Geraldo Camilo Alberton e Margarida Maria da 34 

Silva e a discente Dayanna Pastal. Posto em votação, o ad referendum foi homologado por 35 

unanimidade. 4. Homologação da aprovação ad referendum da resolução n.º 008/16-SPA que 36 

estabelece normas para a eleição de Coordenador e Vice-Coordenador do Programa de 37 

Pós-Graduação em Ciência Animal do Setor Palotina para o período de dezembro de 2016 38 

a dezembro de 2018. Solicitante: Direção do Setor Palotina. O Presidente apresentou a 39 

resolução 008/16-SPA, que estabeleceu normas para consulta à Comunidade do Setor, para 40 

eleição de Coordenador e Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal 41 

do Setor Palotina para o período de dezembro de 2016 a dezembro de 2018. A resolução foi 42 

aprovada ad referendum pela Direção do Setor Palotina. Posto em votação, o ad referendum foi 43 

aprovado por unanimidade. 16. Relator: Roberto Luis Portz. Processo: 158397/2016-25. 44 

Assunto: Consulta à Comunidade do Setor, para eleição de Coordenador e Vice-45 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal do Setor Palotina para o 46 
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período de dezembro de 2016 a dezembro de 2018. Interessado: Setor Palotina. Foi 47 

apresentado o relato do processo em pauta, emitido pelo conselheiro relator Roberto Luis Portz, 48 

em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Visto que, os trâmites legais da Consulta à 49 

comunidade do Setor, para eleição de Coordenador e Vice-Coordenador do Programa de Pós-50 

Graduação em Ciência Animal do Setor Palotina para o período de dezembro de 2016 a 51 

dezembro de 2018, transcorreram com lisura, embasados em regimento legal pré-estabelecidos 52 

por este Conselho Setorial, o meu parecer é favorável ao resultado da eleição do Professor Dr. 53 

Luciano do (sic) Santos Bersot e Professora Dra. Elisabete Takiuchi, à Coordenador e a Vice-54 

Coordenador, respectivamente”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 5. 55 

Relator: Olicies da Cunha. Processo: 148688/2016-13. Assunto: 3ª etapa de avaliação de 56 

estágio probatório. Interessado: Jéfer Benedett Dörr. Neste momento, retirou-se do recinto da 57 

reunião o conselheiro Jéfer Benedett Dörr, interessado. O conselheiro Nelson Luis Mello 58 

Fernandes fez leitura do relato do processo em pauta, emitido pelo conselheiro Olicies da Cunha, 59 

em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Com base na análise do processo, sou de parecer 60 

FAVORÁVEL, desde que seja corrigida a possível divergência de datas.”. Posto em votação , o 61 

parecer foi aprovado por unanimidade. 6. Relator: Jéfer Benedett Dörr. Processo: 62 

157844/2016-29. Assunto: Solicitação de inclusão de disciplina no rol de optativas do Curso 63 

de Ciências Biológicas. Interessado: Coordenação do Curso de Ciências Biológicas. O 64 

conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta em que costa o seguinte parecer 65 

conclusivo: “Considerando que a proposta de ajuste curricular do curso de Ciências Biológicas 66 

– modalidade Licenciatura já existe nas outras Licenciaturas do Setor Palotina e que esta 67 

alteração curricular foi aprovada no Departamento onde a maior parte do curso está alocada e 68 

no Departamento que irá ofertar a disciplina, sou de parecer favorável para a inclusão da 69 

disciplina “Ensino de Astronomia – DSH031” de 36 horas/aula no curso de Ciências Biológicas 70 

na modalidade Licenciatura”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 7. 71 

Relator: Marcos Antonio Schreiner. Processo: 160371/2016-47. Assunto: Solicitação de 72 

inclusão de disciplina no rol de optativas do Curso de Ciências Biológicas – Modalidade 73 

Licenciatura. Interessado: Coordenação do Curso de Ciências Biológicas. O conselheiro 74 

relator fez leitura do relato do processo em pauta em que costa o seguinte parecer conclusivo: 75 

“Considerando que a disciplina de Filosofia da Ciência (SPCB108) pertence ao rol de optativas 76 

do curso de Ciências Biológicas – Modalidade Bacharelado e que a inclusão foi aprovada no 77 

Colegiado do referido curso, com ad referendum do Departamento de Sociais e Humanas, sou 78 

de parecer favorável à inclusão da disciplina de Filosofia da Ciência (SPCB108), com carga 79 

horária de 30 horas, no rol de optativas no curso de Ciências Biológicas - Modalidade 80 

Licenciatura”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 8. Relator: Nelson 81 

Luis Mello Fernandes. Processo: 157843/2016-84. Assunto: Solicitação de inclusão de 82 

disciplina no rol de optativas do Curso de Ciências Biológicas. Interessado: Coordenação 83 

do Curso de Ciências Biológicas. O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em 84 

pauta em que costa o seguinte parecer conclusivo: “Com base na análise das normas 85 

regimentais da Universidade e das justificativas apresentadas pelos Departamentos envolvidos, 86 

sou de parecer FAVORÁVEL ao encaminhamento da proposta para à Pró-Reitoria de 87 

Graduação – PROGRAD, para aprovação”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por 88 

unanimidade. 9. Relatora: Aline de Marco Viott. Processo: 160370/2016-01. Assunto: 89 

Solicitação de inclusão de disciplina no rol de optativas do Curso de Ciências Biológicas – 90 

Modalidade Licenciatura. Interessado: Coordenação do Curso de Ciências Biológicas. 91 

Ponto retirado da pauta a pedido da relatora. 10. Relatora: Ivonete Rossi Bautitz. Processo: 92 
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156947/2016-71. Assunto: I Curso Teórico Prático de Adestramento Canino. Org.: Projeto 93 

de Extensão Patas Terapeutas, Provet Jr. Coordenação: Prof. Mônica Kanashiro Oyafuso e 94 

Márcio Hamamura. Interessado: Departamento de Ciências Veterinárias. A conselheira 95 

relatora fez leitura do relato do processo em pauta em que costa o seguinte parecer conclusivo: 96 

“Sou de parecer FÁVORAVEL a realização do I Curso teórico prático de adestramento 97 

canino”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 11. Relatora: Camila 98 

Tonezer. Processo: 160093/2016-28. Assunto: I Mini-curso Teórico de Eletrocardiografia 99 

Básica em Cães e Gatos. Organização: Programa de Residência em Medicina Veterinária e 100 

Provet Jr. Coordenação: Fabiola B. Fukushima, Mariana Pavelski. Interessada: Mariana 101 

Pavelski. A conselheira relatora fez leitura do relato do processo em pauta em que costa o 102 

seguinte parecer conclusivo: “Tendo em vista as informações acima citadas e levando-se em 103 

conta o parecer emitido pelo Departamento de Ciências Veterinárias, indico a aprovação, por 104 

parte deste conselho setorial, deste processo de criação do I Minicurso teórico de 105 

eletrocardiograma básica em cães e gatos. Portanto, sou de parecer FAVORÁVEL ao processo 106 

23075.160093/2016-28”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 12. 107 

Relator: Geraldo Camilo Alberton. Processo: 165440/2016-17. Assunto: Solicitação de 108 

prorrogação de contrato da Professora Substituta Vânia Cristina Desoti. Interessado: 109 

Departamento de Biociências. O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta 110 

em que costa o seguinte parecer conclusivo: “Tendo em vista que a vacância gerada pelo 111 

afastamento da Profa. Ivana Rotta Tramontina é uma situação que possibilita a contratação de 112 

professor substituto e, considerando que existe o interesse do DBC em renovar o contrato do 113 

Professor que ora está no cargo, sou de parecer favorável à prorrogação do contrato da 114 

Professora Substituta Vânia Cristina Desoti”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por 115 

unanimidade. 13. Relator: Luciano dos Santos Bersot. Processo: 165317/2016-98. Assunto: 116 

Solicitação de renovação de contrato da professora substituta mariana Pavelski. 117 

Interessado: Departamento de Ciências Veterinárias. O conselheiro relator fez leitura do 118 

relato do processo em pauta em que costa o seguinte parecer conclusivo: “Tendo em vista as 119 

informações anteriormente citadas e de acordo com o Extrato de Ata apresentado pelo 120 

Departamento de Ciências Veterinárias sobre a necessidade de renovação do contrato da 121 

professora substituta, sou de parecer favorável ao pedido relatado”. Posto em votação, o 122 

parecer foi aprovado por unanimidade. 14. Relator: Luciano dos Santos Bersot. Processo: 123 

165316/2016-43. Assunto: Solicitação de renovação do contrato da professora substituta 124 

Maíra Salomão Fortes. Interessado: Departamento de Ciências Veterinárias. O conselheiro 125 

relator fez leitura do relato do processo em pauta em que costa o seguinte parecer conclusivo: 126 

“Tendo em vista as informações anteriormente citadas e de acordo com o Extrato de Ata 127 

apresentado pelo Departamento de Ciências Veterinárias sobre a necessidade de renovação do 128 

contrato da professora substituta, sou de parecer favorável ao pedido relatado”. Posto em 129 

votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 15. Relatora: Raquel Stroher. Processo: 130 

160871/2016-89. Assunto: Solicitação de prorrogação de afastamento para doutorado. 131 

Interessado: Flavio Shigueru Jojima. A conselheira relatora fez leitura do relato do processo 132 

em pauta em que costa o seguinte parecer conclusivo: “Em concordância com o parecer 133 

departamental, sou favorável à prorrogação de afastamento para Doutorado tendo em vista a 134 

importância da obtenção do grau de Doutor do Prof. Me. Flavio Shigueru Jojima para o 135 

Departamento de Ciências Veterinárias”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por 136 

unanimidade. 17. Mandatos dos representantes dos Programas de Pós-Graduação stricto 137 

sensu no Conselho Setorial. O presidente informou que com as iminentes mudanças nas 138 
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coordenações do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e do Programa de Pós-139 

graduação em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável e com a vacância do cargo de vice-140 

coordenador do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias de Bioprodutos Agroindustriais, os 141 

coordenadores dos programas de pós-graduação stricto sensu deverão eleger membros para que 142 

as representações fiquem consonantes com o Regimento do Setor Palotina. 18. Pontos para 143 

mudança de regime de trabalho de docentes do Setor Palotina. O Presidente informou que 144 

todos os professores do Setor Palotina atuam em regime de dedicação exclusiva. As docentes que 145 

ainda estavam em regime de vinte ou quarenta horas semanais alcançaram mudança de regime 146 

nos últimos meses, devido aos pontos do Banco de Professor Equivalente do Magistério Superior 147 

da UFPR utilizados pelo Setor Palotina. A ordem das docentes contempladas com a mudança de 148 

regime foi estabelecida por critérios técnicos baseados nos últimos cinco anos de atuação no 149 

Setor Palotina. 19. Apreciação de resolução que estabelece normas para consulta à 150 

Comunidade do Setor, para eleição da Comissão Interna de Biossegurança - CIBIO do 151 

Setor Palotina para o período de janeiro de 2017 a janeiro de 2019. Solicitante: Comissão 152 

Eleitoral. Após discussão, o ponto foi retirado da pauta para que a comissão possa rever a 153 

minuta de resolução. 20. Apreciação de resolução que estabelece normas para consulta à 154 

Comunidade do Setor, para eleição de coordenador e vice-coordenador do Programa de 155 

Pós-Graduação em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável (PGADS) do Setor Palotina 156 
para o período de março de 2017 a março de 2019. O conselheiro Carlos Eduardo Zacarkim, 157 

membro da comissão eleitoral apresentou a Resolução elaborada pela comissão, que estabelece 158 

normas para consulta à Comunidade do Setor, para eleição de coordenador e vice-coordenador 159 

do Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável (PGADS) do 160 

Setor Palotina para o período de março de 2017 a março de 2019. Após discussão, posto em 161 

votação, a Resolução, que recebeu o número 011/2016-SPA, foi aprovada por unanimidade de 162 

votos. Assuntos gerais. O Presidente informou que a data da prova específica do vestibular foi 163 

alterada do dia vinte e oito de novembro de dois mil e dezesseis para o dia vinte e seis do mesmo 164 

mês. No dia vinte e oito de novembro terá aula normalmente no Setor Palotina. O conselheiro 165 

Joel Gustavo Teleken comunicou sobre a realização do workshop "A atuação do Departamento 166 

de Engenharias e Exatas no Horizonte 2017-2026", que acontecerá nos dias vinte e oito de 167 

novembro e cinco de dezembro de dois mil e dezesseis, no auditório do Colégio Gabriela 168 

Mistral. O conselheiro Leandro Paiola Albrecht lamentou a mudança de data da prova específica 169 

do vestibular, o que foi motivado pelas ocupações que estão acontecendo em algumas instalações 170 

da UFPR. Pediu aos colegas docentes que participem da próxima assembleia docente. O 171 

conselheiro Carlos Eduardo Zacarkim informou que foi reeleito para ocupar a presidência do 172 

Fórum de Coordenadores de Cursos de Graduação da UFPR. Nada mais havendo a tratar, o 173 

Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às catorze horas e 174 

cinquenta e nove minutos, da qual eu, Cristiano Borges de Camargo da Silva, secretário, lavrei a 175 

presente ata que após ser lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 176 


