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Ata da 60.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade
Federal do Paraná, realizada em nove de dezembro de dois mil e dezesseis. Aos nove dias do
mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às catorze horas e dezessete minutos, 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 o Vice-Diretor do Setor Palotina, professor Helton José Alves e os conselheiros
titulares Alexandre Leandro Pereira, Almir Manoel Cunico, Américo Fróes Garcez Neto, Ana
Carolina  de  Camargo,  Cristiano  Andrigheto,  Erica  Cristina  Bueno do Prado Guirro,  Ivonete
Rossi  Bautitz,  Jéfer  Benedett  Dörr,  Joel  Gustavo  Teleken,  Loriane  Trombini  Frick,  Luis
Fernando Souza Gomes, Roberto Luis Portz, Robson Fernando Missio, Thamis Meurer, Wilson
de Aguiar Beninca e Yara Moretto. Presentes também os conselheiros suplentes Aline de Marco
Viott, Katherinne Maria Spercoski, Marcos Antonio Schreiner, Maria Cristina Milinsk, Olicies da
Cunha,  Raquel  Stroher,  Roberta  Paulert  e  Rodrigo  Sequinel.  Justificaram  sua  ausência  os
conselheiros Alessandro Jefferson Sato, Caio Risso Gurgel do Amaral, Camila Tonezer, Mauricio
Romani, Nelson Luis Mello Fernandes, Selmar Basso e Silvia Cristina Osaki. Havendo quórum
o Presidente saudou a todos e declarou iniciada a reunião. Foi solicitada a inclusão dos pontos de
pauta número 22 – “Relatora: Yara Moretto. Processo: 161933/2016-70. Assunto: Solicitação de
oferta de disciplinas ao Curso de Engenharia de Energias Renováveis.  Interessado: Curso de
Engenharia  de  Energias  Renováveis”  e  23  –  “Relator:  Alessandro  Jefferson  Sato.  Processo:
168818/2016-26. Assunto: Participação no Centro de Línguas e Interculturalidade. Interessado:
Leandro  Portz”.  Foi  solicitada  a  inversão  dos  pontos  de  pauta  17,  18  e  19  para  o  último
momento.  Ordem do dia: 1. Apreciação da ata da 59.ª Reunião (Ordinária) do Conselho
Setorial  do Setor Palotina. Após correções,  colocado em regime de votação,  a  ata  da  59.ª
reunião do Conselho Setorial, foi aprovada por unanimidade. 2. Homologação da aprovação ad
referendum referente à abertura de teste seletivo para a seleção de professor substituto da
carreira  de  magistério  superior,  área  de  conhecimento  Medicina  Veterinária,  matéria
específica  Terapêutica  Clínica  Veterinária,  Clínica  das  Intoxicações  dos  Animais
Domésticos e Clínica Médica de Pequenos Animais. Solicitante: Departamento de Ciências
Veterinárias. A conselheira Erica Cristina Bueno do Prado Guirro discorreu sobre a abertura de
teste  seletivo  para  contratação  de  professor  substituto  na  área  de  conhecimento  Medicina
Veterinária,  matéria  específica  Terapêutica  Clínica  Veterinária,  Clínica  das  Intoxicações  dos
Animais  Domésticos  e  Clínica  Médica  de  Pequenos  Animais,  aprovado  ad  referendum pela
Direção do Setor Palotina. A aprovação da abertura do teste seletivo, ocorrida na plenária do
Departamento de Ciências Veterinárias deu-se como se segue: área de conhecimento: Medicina
Veterinária;  matéria  específica:  Terapêutica  Clínica  Veterinária,  Clínica  das  Intoxicações  dos
Animais Domésticos e Clínica Médica de Pequenos Animais; regime de trabalho: quarenta horas
semanais;  titulação mínima exigida:  graduação em Medicina Veterinária e especialização em
Clínica Médica Veterinária ou áreas afins, ou Graduação em Medicina Veterinária e mestrado ou
doutorado em áreas afins à matéria específica do teste seletivo, obtidos na forma da lei; tipos de
prova: análise de currículo e prova didática ;  programa de pontos: 1 - Antibioticoterapia para
cães e gatos; 2 - Antibioticoterapia para equinos e bovinos; 3 - Fluidoterapia em cães e gatos; 4 -
Anti-inflamatórios esteroidais em animais domésticos; 5 - Anti-inflamatórios não-esteroidais em
animais  domésticos;  6  -  Transfusão  sanguínea  em animais  domésticos;  7  -  Intoxicação  por
raticidas  em  cães  e  gatos;  8  Intoxicação  por  organofosoforados  e  carbamatos  em  animais
domésticos; 9 - Afecções gástricas em cães e gatos, e 10 - Doenças bronquiais crônicas em cães e
gatos. Posto em votação, o  ad referendum foi aprovado por unanimidade.  3. Homologação da
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aprovação  ad referendum referente à solicitação de prorrogação de afastamento no país
para capacitação. Interessada: Mabel Karina Arantes Alves. Neste momento, retirou-se do
recinto  da  reunião  o  conselheiro  Helton  José  Alves,  cônjuge  da  interessada  no  processo.  O
conselheiro Joel Gustavo Teleken discorreu sobre a solicitação de prorrogação de afastamento no
país  para  capacitação da  professora  Mabel  Karina  Arantes  Alves,  processo  165703/2016-80,
aprovada na plenária do Departamento de Engenharias e Exatas e aprovada ad referendum pela
Direção do Setor Palotina; a motivação da aprovação  ad referendum foi a necessidade de dar
andamento ao processo. A previsão de defesa de tese e retorno às atividades na UFPR são para o
primeiro  trimestre  do  ano  de  2019.  Os  encargos  didáticos  são  de  responsabilidade  do
Departamento de Engenharias e Exatas e atualmente estão a cargo do professor substituto André
Luis Rüdiger, aprovado no teste seletivo, área de conhecimento Química Geral, edital n.º 215/16-
PROGEPE. Posto em votação, o  ad referendum foi  aprovado por unanimidade.  4. Relatora:
Katherinne Maria Spercoski. Processo: 154449/2016-94. Assunto: 3ª etapa de avaliação de
estágio  probatório.  Interessada:  Loriane  Trombini  Frick. Neste  momento  retirou-se  do
recinto da reunião a conselheira Loriane Trombini Frick, interessada no processo. A conselheira
relatora fez leitura do relato do processo em pauta em que consta o seguinte parecer conclusivo:
“Baseado no histórico descrito  e  considerando que a 3º Etapa de Desempenho em Estágio
Probatório da docente Loriane Trombini Frick foi  feita de acordo com a Resolução vigente
002/00  –  COPLAD,  sou  de  PARECER  FAVORÁVEL  quanto  ao  processo  de  avaliação
realizado”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 5. Relator: Alessandro
Jefferson  Sato.  Processo:  156133/2016-37.  Assunto:  3ª  etapa  de  avaliação  de  estágio
probatório. Interessada: Valéria Ghisloti Iared. O conselheiro Roberto Luis Portz fez leitura
do relato  do processo em pauta,  emitido  pelo conselheiro relator,  em que consta  o seguinte
parecer conclusivo:  “Sou de parecer favorável à homologação do resultado da avaliação de
desempenho em estágio probatório da servidora Valéria Ghisloti Iared”. Posto em votação, o
parecer foi aprovado por unanimidade. 6. Relator: Edilson Caron. Processo: 156138/2016-60.
Assunto:  1ª  etapa  de  avaliação  de  estágio  probatório.  Interessada:  Mara  Fernanda
Parisoto.  A conselheira Yara Moretto fez leitura do relato do processo em pauta, emitido pelo
conselheiro relator, em que consta o seguinte parecer conclusivo:  “O processo encontra-se em
conformidade com as normas da universidade, portanto, sou de parecer favorável a aprovação
do resultado da avaliação”.  Posto  em votação,  o  parecer  foi  aprovado por  unanimidade.  7.
Relatora: Lilian Dena dos Santos. Processo: 159247/2016-39. Assunto: 3ª etapa de avaliação
de estágio probatório. Interessado: Marcos Antônio Schreiner. Neste momento retirou-se do
recinto  da  reunião  o  conselheiro  Marcos  Antonio  Schreiner,  interessado  no  processo.  O
conselheiro Américo Fróes Garcez Neto fez leitura do relato do processo em pauta, emitido pela
conselheira relatora, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “A Avaliação de Desempenho
em Estágio Probatório do docente MARCOS ANTONIO SCHREINER, apesar de não cumprir a
data de retorno do processo sugerida, cumpriu todos os requisitos necessários ao cumprimento
deste instrumento de avaliação, e com base no processo sou favorável à aprovação por esta
instância  visto  que  o  processo está  em conformidade com a legislação que  rege  o Estágio
Probatório”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 8. Relatora: Ivonete
Rossi  Bautitz.  Processo:  164626/2016-41.  Assunto:  1ª  etapa  de  avaliação  de  estágio
probatório.  Interessado: Pedro Gusmão Borges Neto. A conselheira relatora fez leitura do
relato  do  processo  em  pauta  em  que  consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “O  Processo
23075.164626/2016-41  referente  à  1ª  Etapa  da  Avaliação  de  Desempenho  em  Estágio
Probatório  do Professor  Pedro Gusmão Borges  Neto  foi  corretamente  instruído conforme a
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resolução 002/00- COPLAD, deste modo sou de PARACER FAVORÁVEL quanto à avaliação
realizada”.  Posto  em  votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  9.  Relatora:
Katherinne Maria Spercoski. Processo: 154447/2016-03. Assunto: 3ª etapa de avaliação de
estágio probatório. Interessada: Beatriz Ignatius Nogueira. A conselheira relatora fez leitura
do relato do processo em pauta em que consta  o seguinte parecer conclusivo:  “Baseado no
histórico descrito e considerando que a 3º Etapa de Desempenho em Estágio Probatório da
docente  Beatriz  Ignatius  Nogueira  foi  feita  de  acordo  com  a  Resolução  vigente  002/00  –
COPLAD, sou de PARECER FAVORÁVEL quanto ao processo de avaliação realizado”. Posto
em votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  10.  Relator:  Cristiano  Andrigheto.
Processo: 161591/2016-98. Assunto: Proposta de oferta de disciplina optativa - Ecologia e
Diversidade Funcional (30h). Interessado: Departamento de Biodiversidade. O conselheiro
relator fez leitura do relato do processo em pauta em que consta o seguinte parecer conclusivo:
“Sou  de  parecer  FAVORÁVEL  à  criação  da  disciplina  optativa  Ecologia  e  Diversidade
Funcional, com carga horária de 30h, a ser ofertada para o Curso de Ciências Biológicas do
Setor  Palotina”.  Posto  em votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  11.  Relator:
Alexandre Leandro Pereira. Processo: 161320/2016-32. Assunto: Solicitação de autorização
para ministrar aula no Curso de Especialização da PUC-PR (Pós-Graduação em Saúde e
Manejo Sanitário na Suinocultura). Interessado: Departamento de Ciências Veterinárias. O
conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta em que consta o seguinte parecer
conclusivo:  “Considerando  o  histórico  e  as  considerações  indicadas,  sigo  o  parecer
departamental, sendo de PARECER FAVORÁVEL quanto ao pedido do Prof. Geraldo Camilo
Alberton para ministrar aula no Curso de Especialização da PUC-PR”. Posto em votação, o
parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  12.  Relator:  Geraldo  Camilo  Alberton.  Processo:
168066/2016-01. Assunto: Apreciação do Regimento Interno do Programa de Residência
em  Medicina  Veterinária.  Interessada:  Fabiola  Bono  Fukushima. A  conselheira  Erica
Cristina  Bueno  do  Prado  Guirro  fez  leitura  do  relato  do  processo  em  pauta,  emitido  pelo
conselheiro  relator,  em  que  consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Tendo  em  vista  que  a
proposta regimental está em conformidade com a Legislação que regulamenta a matéria e prevê
todos os aspectos funcionais do Programa de Residência, sou de parecer favorável a aprovação
do  Regimento  Interno  do  Programa  de  Residência  em  Medicina  Veterinária  –  Campus
Palotina”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  13. Relatora: Patricia
da  Costa  Zonetti.  Processo:  162999/2016-87.  Assunto:  Eleição  de  coordenador  e  vice-
coordenador  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Aquicultura  e  Desenvolvimento
Sustentável do Setor Palotina. Interessado: Setor Palotina. O conselheiro Alexandre Leandro
Pereira fez leitura do relato do processo em pauta, emitido pela conselheira relatora, em que
consta o seguinte parecer conclusivo:  “O processo consta dos itens necessários.  As eleições
ocorreram dentro do prazo estabelecido e seguindo a Resolução 11/16-SPA. Houve uma chapa
inscrita e a mesma foi eleita”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  14.
Relatora: Thamis Meurer. Processo: 168601/2016-16. Assunto: Solicitação de prorrogação
de prazo do Concurso Público,  Área de Conhecimento - Agronomia: Produção Vegetal.
Interessado: Departamento de Ciências Agronômicas. A conselheira relatora fez leitura do
relato do processo em pauta em que consta o seguinte parecer conclusivo:  “Sou de parecer
favorável ao Processo nº 23075.168601/2016-16”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade.  15.  Relatora:  Aline  de  Marco  Viott.  Processo:  166975/2016-05.  Assunto:
Autorização  pra  ministrar  disciplina  em  especialização,  Especialização  em  Biologia  da
Conservação, da Faculdade Assis Gurgacz – FAG. Interessada: Yara Moretto. A conselheira
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relatora fez leitura do relato do processo em pauta em que consta o seguinte parecer conclusivo:
“sou  de  parecer  FAVORAVEL ao  pedido  da  docente  Yara  Moretto  de  ofertar  a  disciplina
“Indicadores  Biológicos  na  Avaliação  de  Impactos  Ambientais”  de  30h  aula,  no  curso  de
Especialização em Biologia da Conservação na Faculdade Assis Gurgacz – FAG no período de
24 e 25/06/17 e 29 e 30/07/17”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 16.
Relatora: Aline de Marco Viott. Processo: 160370/2016-01. Assunto: Solicitação de inclusão
de  disciplina  no  rol  de  optativas  do  Curso  de  Ciências  Biológicas  –  Modalidade
Licenciatura.  Interessado:  Coordenação do  Curso  de  Ciências  Biológicas. A conselheira
relatora fez leitura do relato do processo em pauta em que consta o seguinte parecer conclusivo:
“sou  de  parecer  FAVORAVEL  à  inclusão  das  disciplinas;  Biologia  de  Peixes  (SPCB100),
Biologia  Marinha  (SPCB002),  Diversidade  Biológica  Quantitativa  (SPCB103),  Ecologia  de
Rios (SPCB104), Entomologia Agrícola (SPCB105), Espécies Exóticas Invasoras (SPCB106),
Etologia  (SPCB107),  Indicadores  ambientais  na  Gestão  de  Recursos  Hídricos  (SPCB109),
Limnologia (CP149), Micologia (SPCB111), Micologia de campo (SPCB112) e Tecnologia do
Meio ambiente (SPCB117) no rol  de optativas  do curso de  Ciências  Biológicas”.  Posto em
votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  17.  Calendário  de  reposição  de  aulas.
Solicitante: Roberta Paulert. A conselheira Roberta Paulert informou sobre os procedimentos e
prazos para cumprimento dos planos de ensino do ano letivo de 2016 constantes na resolução 60-
A/2016-CEPE. Quanto ao prazo final para os Conselhos Setoriais encaminharem as propostas
para a PROGRAD ajustar os sistemas de controle acadêmico, dia vinte e três de dezembro de
dois mil e dezesseis, o Presidente informou que pretende aprovar as propostas  ad referendum
para encaminhar à PROGRAD, o que foi aceito por unanimidade pelo Conselho Setorial.  18.
Resolução do CEPE que estabelece o calendário acadêmico dos cursos de graduação e de
educação profissional e tecnológica da Universidade Federal do Paraná para o ano letivo de
2017. Solicitante: Roberta Paulert. A conselheira Roberta Paulert informou sobre a resolução
62/16-CEPE, que estabelece o calendário acadêmico dos cursos de graduação e de educação
profissional e tecnológica da Universidade Federal do Paraná para o ano letivo de 2017. (Grade
curricular  de  15,  17  e  18  semanas).  Enfatizou  que  o  início  das  disciplinas  de  Estágios
Curriculares Obrigatórios do Curso de Medicina Veterinária – Campus Palotina será no dia dois
de  janeiro  de  dois  mil  e  dezessete.  Ressaltou  ainda  que,  segundo  a  resolução,  os  estágios
curriculares, respeitado o regulamento de estágio do curso, poderão ser realizados em períodos
não letivos. O Presidente mencionou a necessidade de indicação dos membros para compor a
comissão de recepção dos calouros no primeiro semestre do ano de dois mil e dezessete. Após
discussão,  definiu-se  que  a  comissão  deverá  ser  formada  após  ouvidos  representantes  da
Biblioteca do Setor Palotina,  UAPS, representantes acadêmicos e coordenadores de curso.  O
conselheiro Rodrigo Sequinel convocará reunião para definição dos membros. 19. Relatório da
comissão  encarregada  de  revisar  a  resolução  24/13-CEPE  que  estabelece  normas  de
concurso público para a carreira do magistério superior na UFPR, complementares às do
Estatuto  e  Regimento Geral.  Solicitante:  Roberta  Paulert. A conselheira  Roberta  Paulert
informou que haverá algumas modificações quanto a pontuação e critérios da resolução 24/13-
CEPE, que estabelece normas de concurso público para a carreira do magistério superior na
Universidade Federal do Paraná, complementares às do Estatuto e Regimento Geral. Agradeceu
às contribuições dos chefes de departamento do Setor Palotina, pois a maioria das sugestões
foram aprovadas.  20. Apreciação da resolução que estabelece as normas para consulta à
comunidade do Setor Palotina, para escolha de Diretor e Vice-Diretor do Setor Palotina.
Solicitante:  Comissão eleitoral.  Interessado: Setor Palotina. O Presidente informou que o
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professor Carlos Eduardo Zacarkim solicitou a saída da comissão de consulta à comunidade do
Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná, para a escolha de Diretor e Vice-Diretor do
Setor,  estabelecida pela portaria 456/2016-SPA; desse modo, é necessária a indicação de um
novo membro e também a indicação de um presidente para a comissão.  Após discussão, foi
aprovada por unanimidade de votos a indicação do professor Roberto Luis Portz e a indicação do
professor Wilson de Aguiar Beninca como presidente da comissão. Na sequência, o professor
Wilson  de  Aguiar  Beninca,  membro  da  comissão  apresentou  a  minuta  de  Resolução  que
estabelece as normas para consulta à comunidade do Setor Palotina, para escolha de Diretor e
Vice-Diretor  do  Setor  Palotina,  resolução elaborada  pela  referida  comissão.  Após  discussão,
posto em votação, a Resolução, que receberá o número n.º  012/2016-SPA, foi aprovada por
unanimidade de votos. 21. Apreciação da resolução que estabelece as normas de propaganda
para consulta à comunidade do Setor Palotina, para escolha de Diretor e Vice-Diretor do
Setor Palotina.  Solicitante:  Comissão  eleitoral.  Interessado:  Setor Palotina. O  professor
Wilson de Aguiar Beninca, membro da comissão de consulta à comunidade do Setor Palotina da
Universidade Federal do Paraná, para a escolha de Diretor e Vice-Diretor do Setor, apresentou a
minuta de Resolução que estabelece as normas de propaganda para consulta à comunidade do
Setor Palotina, para escolha de Diretor e Vice-Diretor do Setor Palotina, resolução elaborada pela
comissão de consulta. Após discussão, posto em votação, a Resolução, que receberá o número n.º
013/2016-SPA, foi aprovada por unanimidade de votos. 22. Relatora: Yara Moretto. Processo:
161933/2016-70. Assunto: Solicitação de oferta de disciplinas ao Curso de Engenharia de
Energias  Renováveis.  Interessado:  Curso  de  Engenharia  de  Energias  Renováveis. A
conselheira relatora fez leitura do relato do processo em pauta em que consta o seguinte parecer
conclusivo:  “Sou  de  parecer  DESFAVORÁVEL  à  negação  do  Departamento  de  Sociais  e
Humanas em ofertar a disciplina Introdução à Sociologia (currículo vigente) (EER032) ou sua
equivalente Sociedade e Política (DSH062), por não ter professor da área de sociologia para
ministrar a mesma”. Em seguida, fizeram suas considerações os conselheiros Wilson de Aguiar
Beninca,  coordenador  do  Curso  de  Engenharia  de  Energias  Renováveis  e  Loriane  Trombini
Frick, chefe do Departamento de Sociais e Humanas. Esta expôs o entendimento da plenária que
a decisão de não ofertar a disciplina Introdução à Sociologia (currículo vigente) (EER032) ou
sua equivalente Sociedade e Política (DSH062) foi uma decisão da plenária do Departamento de
Sociais e Humanas por achar que a universidade precisa primar pela qualidade na formação do
aluno, destinando professores capacitados para ministrar diferentes disciplinas, cada um na sua
área de formação e capacitação. O conselheiro Wilson de Aguiar Beninca expôs que a não oferta
da disciplina prejudicará os alunos do curso, pois o curso é matutino e, caso a disciplina não seja
ofertada  no  período  regular,  os  alunos  não  poderão  cursá-la  em  outro  horário.  Posto  em
discussão,  os  conselheiros  ponderaram  que  todos  os  departamentos  do  Setor  enfrentam  o
problema  de  ausência  de  docentes  para  as  disciplinas  de  suas  abrangências  e  que  muitas
disciplinas são atendidas por docentes de áreas correlatas. O conselheiro Joel Gustavo Teleken
exemplificou que em seu departamento vários docentes ministram disciplinas que não estão na
sua área de atuação. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  23. Relator:
Alessandro Jefferson Sato. Processo: 168818/2016-26. Assunto: Participação no Centro de
Línguas e Interculturalidade. Interessado: Leandro Portz. O conselheiro relator fez leitura do
relato do processo em pauta em que consta o seguinte parecer conclusivo:  “Sou de parecer
favorável  à participação do professor Leandro Portz  no Programa “Espaço integrado para
ensino, aprendizagem, pesquisa e formação de professores de línguas e culturas diversas” para
desenvolver atividades didáticas nos cursos de Alemão do CELIN”. Posto em votação, o parecer
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foi aprovado por unanimidade.  Assuntos gerais. O conselheiro Helton José Alves, vice-diretor
do Setor Palotina comunicou que recebeu convite do reitor eleito para assumir nova função:
superintendência voltada para o interior, que trabalhará junto com os Diretores dos Câmpus. A
princípio  ele  permanecerá  no  Setor  Palotina.  A superintendência  montará  estrutura  nas  pró-
reitorias da Universidade. Ressaltou o crescimento por que passou a estrutura do Setor Palotina
nos  últimos  anos  e  destacou  o  trabalho  que  a  Direção  tem feito  pela  inserção  do  Setor  na
comunidade. Agradeceu aos docentes, aos técnicos e aos alunos do Setor pela colaboração. O
Presidente informou sobre a liberação das vagas para o Setor Palotina. Informou ainda que o
Setor passará a ter trabalhadores de campo terceirizados. A conselheira Loriane Trombini Frick
comentou sobre a necessidade de ações por parte da Universidade no combate ao sexting, prática
que traz graves consequências. Relatou que, recentemente, uma aluna do Setor Palotina foi alvo
desse tipo de violência. O sexting consiste no envio de imagens, vídeos ou áudios com conteúdo
erótico,  sensual ou sexual ao parceiro ou parceira que compartilha,  sem consentimento,  com
outras pessoas através de meios eletrônicos e de Internet. Sugeriu que seja criado um grupo de
trabalho para atuar de forma preventiva junto à comunidade do Setor Palotina. Além disso, pediu
o apoio da Universidade na luta contra qualquer tipo de violência e intimidações e que o tema
seja abordado na recepção dos calouros, o que foi acolhido por unanimidade pelos membros do
Conselho Setorial. Lembrou que quando não se toma uma posição, a situação é legitimada. Pediu
aos  docentes  que  sejam sensíveis  quanto  ao  tema  evitando  a  culpabilização  da  vítima  e  se
ouvirem relatos de prática de  sexting, lembrem ao interlocutor que a divulgação desse tipo de
conteúdo é crime.  Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a reunião às dezessete horas e trinta 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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