
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR PALOTINA
Conselho Setorial

Rua Pioneiro, 2153, Jardim Dallas – 85950-000 – Palotina – PR
Tel.: (44) 3211-8500 – setorpalotina@ufpr.br

Ata da 73.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade
Federal do Paraná, realizada em oito de novembro de dois mil e dezessete. Aos oito dias do
mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, 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, Almir Manoel Cunico, Camila
Tonezer, Carlos Eduardo Zacarkim, Cristiano Andrigheto, Edilson Caron, Erica Cristina Bueno
do Prado Guirro, Ivonete Rossi Bautitz, Jéssica Cristhine Gallego, Joel Gustavo Teleken, Luis
Fernando  Souza  Gomes,  Marcos  Antonio  Schreiner,  Nelson  Luis  Mello  Fernandes,  Roberta
Paulert, Robson Fernando Missio, Silvia Cristina Osaki e Thamis Meurer. Presentes também os
conselheiros suplentes Cristiano Borges de Camargo da Silva, Raquel Stroher, Rodrigo Sequinel
e Willian Gonçalves do Nascimento. Presente ainda o docente Luiz Carlos Dias, eleito suplente
de chefe do Departamento de Sociais e Humanas. Justificaram ausência os conselheiros João
Victor Martinelli, Jonathan Dieter, Poliana Laís Zanetti Andrade, Mauricio Romani, Patricia da
Costa Zonetti. Havendo quórum o Presidente saudou a todos e declarou iniciada a reunião. Foi
aprovada a inclusão dos pontos de pauta “11. Indicação de membros para compor comissão
eleitoral  para  escolha  de  coordenador  e  vice-coordenador  do  Curso  de  Engenharia  de
Bioprocessos  e  Biotecnologia.  Solicitante:  Coordenação  do  Curso  de  Engenharia  de
Bioprocessos e Biotecnologia”, “12 . Apreciação do resultado final do concurso público; área de
conhecimento Matemática. Edital 321/17-PROGEPE. Processo 23075.195183/2017-11” e “13 .
Apreciação  do  resultado  final  do  teste  seletivo;  área  de  conhecimento  Computação.  Edital
333/17-PROGEPE. Processo 23075.195120/2017-64”. Ordem do dia: 1. Apreciação da ata da
72.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina.  Após correções, colocado
em regime de votação, a ata da 72.ª reunião do Conselho Setorial, foi aprovada por unanimidade.
2. Homologação da aprovação ad referendum da composição da comissão de homologação
de inscrições de teste seletivo; área de conhecimento Medicina Veterinária. Edital 379/17-
PROGEPE.  Processo  23075.195963/2017-61.  A conselheira  Erica  Cristina  Bueno do Prado
Guirro  apresentou  os  nomes  dos  indicados  pela  plenária  do  Departamento  de  Ciências
Veterinárias para compor a comissão de homologação das inscrições do teste seletivo, regido
pelo  edital  379/17-PROGEPE,  para  contratação  de  professor  substituto  para  a  área  de
conhecimento Medicina Veterinária. A composição da comissão foi aprovada pela Direção do
Setor  Palotina  ad  referendum do  Conselho  Setorial.  Foram  indicados,  como  titulares,  as
servidoras Marilene Machado Silva (presidente), Fabiola Bono Fukushima, (relatora) e Geane
Maciel  Pagliosa  e,  como  suplente,  a  servidora  Aline  de  Marco  Viott.  Posto  em votação,  a
aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade. 3. Homologação da aprovação ad
referendum da  homologação  das  inscrições  de  concurso público;  área  de  conhecimento
Matemática. Edital 321/17-PROGEPE. Processo 23075.195183/2017-11.  O conselheiro Joel
Gustavo Teleken apresentou os nomes dos candidatos que tiveram as inscrições homologadas
pela comissão de homologação das inscrições do concurso público, regido pelo edital 321/17-
PROGEPE,  para  provimento  de  cargo  de  professor  do  magistério  superior  para  a  área  de
conhecimento Matemática. A homologação das inscrições foi aprovada pela Direção do Setor
Palotina  ad  referendum do  Conselho  Setorial.  Todos  os  candidatos  inscritos  tiveram  suas
inscrições  homologadas:  Alessandra  dos  Santos  (processo  de  inscrição  número
23075.206094/2017-15),  André  Guerino  Castoldi  (processo  de  inscrição  número
23075.205524/2017-73), Douglas Mendes (processo de inscrição número 23075.206047/2017-
63),  Fausto  Assunção  de  Brito  Lira  (processo  de  inscrição  número  23075.206059/2017-98),
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Jackson Itikawa (processo de inscrição número 23075.206062/2017-10), Jose Carlos Rubianes
Silva (processo de inscrição número 23075.206043/2017-85), Neilha Márcia Pinheiro (processo
de inscrição número 23075.204219/2017-64), Oliver Kolossoski (processo de inscrição número
23075.205638/2017-13),  Ricardo  de  Sá  Teles  (processo  de  inscrição  número
23075.202759/2017-11),  Rodrigo  André  Schulz  (processo  de  inscrição  número
23075.205640/2017-92),  Samuel  Augusto  Wainer  (processo  de  inscrição  número
23075.205558/2017-68),  Simone  Francisco  Ruiz  (processo  de  inscrição  número
23075.206055/2017-18)  e  Vanderléa  Rodrigues  Bazão  (processo  de  inscrição  número
23075.205631/2017-00).  Posto  em votação,  a  aprovação  ad  referendum foi  homologada  por
unanimidade.  4.  Homologação  da  aprovação  ad  referendum de  composição  de  comissão
julgadora  de  concurso  público;  área  de  conhecimento  Matemática.  Edital  321/17-
PROGEPE. Processo 23075.195183/2017-11.  O conselheiro Joel Gustavo Teleken apresentou
os nomes dos indicados pela plenária do Departamento de Engenharias e Exatas para compor a
comissão julgadora do concurso público, regido pelo edital 321/17-PROGEPE, para provimento
de  cargo  de  professor  do  magistério  superior  para  a  área  de  conhecimento  Matemática.  A
composição da comissão julgadora foi aprovada pela Direção do Setor Palotina ad referendum
do Conselho Setorial. Foram indicados, como titulares, Danilene Gullich Donin Berticelli (UFPR
– Setor Palotina), presidente, Sandro Marcos Guzzo - Relator (UNIOESTE – Cascavel), Fabiana
Magda Garcia Papani (UNIOESTE – Cascavel), Camila Nicola Boeri Di Domênico (UTFPR -
Francisco Beltrão) e Emerson Tortola (UTFPR - Toledo); e, como suplentes, Carlos Henrique
Coimbra Araújo (UFPR – Setor Palotina), Rodrigo Sequinel (UFPR – Setor Palotina), Suellen
Ribeiro Pardo Garcia (UTFPR – Toledo), Rodrigo Manoel Dias Andrade (UTFPR – Toledo) e
Cristian  Schmidt  (PUC  -  Curitiba).  Posto  em  votação,  a  aprovação  ad  referendum foi
homologada  por  unanimidade.  5.  Relator:  Willian  Gonçalves  do  Nascimento.  Processo:
23075.190915/2017-86.  Assunto:  2ª  ETAPA DE  AVALIAÇÃO  DE  DESEMPENHO  EM
ESTÁGIO PROBATÓRIO – DOCENTE CASSIO ALVES. Interessado: Cassio Alves.  O
conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer
conclusivo: “Sou de parecer FAVORÁVEL quanto a 2ª Etapa da Avaliação de Desempenho em
Estágio Probatório do Docente Cassio Alves”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade. Após a votação desse ponto, discutiu-se sobre a situação de o relator não estar
presente na reunião para fazer a leitura de seu parecer. Deliberou-se que o relato será apresentado
apenas se o relator estiver presente. Foi proposto que os processos sejam encaminhados sempre
aos  titulares  de  assento  no  Conselho  Setorial.  O  titular  poderá  passar  o  processo  para  seu
suplente  relatar,  sobretudo  quando  houver  impedimento  do  titular  participar  da  reunião  do
Conselho Setorial.  6.  Relator:  Leandro Paiola Albrecht.  Processo:  23075.184988/2017-39.
Assunto: 3ª ETAPA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO
– MAURICIO ROMANI. Interessado: Maurício Romani. Processo retirado de pauta devido
ao conselheiro relator não se fazer presente. 7. Relator: Luciano dos Santos Bersot. Processo:
23075.201368/2017-71. Assunto: Criação das disciplinas optativas Práticas em Bioterismo I
e II. Interessada: Erica Cristina Bueno do Prado Guirro. Processo retirado de pauta devido
ao  conselheiro  relator  não  se  fazer  presente. 8.  Relator:  Olicies  da  Cunha.  Processo:
23075.201521/2017-61.  Assunto:  Criação disciplina optativa departamento de Zootecnia.
Interessado: Não consta. Processo retirado de pauta devido ao conselheiro relator não se fazer
presente. 9. Relator: Carlos Eduardo Zacarkim. Processo: 23075.173609/2017-85. Assunto:
Maria  Elizabete  Rambo Kochhann –  Redistribuição.  Interessado:  Não consta.  Processo
retirado de pauta devido ao conselheiro relator não se fazer presente. No momento da apreciação.
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10. Aprovação da data de realização da Feira de Ciências e Tecnologia de Palotina no ano
de dois mil e dezoito. Solicitante: Roberta Paulert.  Após discussão, foi proposto que a 8.ª
Feira  de  Ciência  e  Tecnologia  de  Palotina  –  FECITEC – seja  realizada  no  dia  primeiro  de
outubro de dois  mil  e  dezoito.  Posto  em votação,  a  data  de  realização da 8.ª  FECITEC foi
aprovada por unanimidade. 11. Indicação de membros para compor comissão eleitoral para
escolha de coordenador e vice-coordenador do Curso de Engenharia de Bioprocessos  e
Biotecnologia.  Solicitante:  Coordenação  do  Curso  de  Engenharia  de  Bioprocessos  e
Biotecnologia. O conselheiro Luis Fernando Souza Gomes expôs que com a criação do Curso de
Engenharia  de  Bioprocessos  e  Biotecnologia  e  extinção  do  Curso  de  Tecnologia  em
Biotecnologia, pela resolução 15/16-COUN, competirá à coordenação do Curso de Engenharia
de Bioprocessos e Biotecnologia tanto a coordenação desse curso quando do curso tecnológico.
Como a portaria  atual  de coordenação de curso designa  os  servidores  Luis  Fernando Souza
Gomes  e  Raquel  Stroher,  respectivamente,  coordenador  e  vice-coordenadora  do  curso
tecnológico, é preciso que a coordenação seja transferida para o Curso de Engenharia. Sendo
assim,  solicita-se  a  abertura  de  processo  eleitoral  para  escolha  de  coordenador  e  vice-
coordenador do Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Foi aprovada a indicação
da servidora Larissa Desordi Bortoli como membro técnico-administrativo na comissão eleitoral.
Em seguida, solicitou-se à coordenação do curso que indicasse, posteriormente, à Secretaria da
Direção do Setor Palotina, um servidor docente para compor a comissão eleitoral e que também
solicitasse do Centro Acadêmico do Curso de Engenharia  de Bioprocessos  e  Biotecnlogia a
indicação do nome de um discente para compor a comissão. 12. Apreciação do resultado final
do  concurso  público;  área  de  conhecimento  Matemática.  Edital  321/17-PROGEPE.
Processo 23075.195183/2017-11.  O conselheiro Joel Gustavo Teleken apresentou o resultado
final do concurso público, regido pelo edital 321/17-PROGEPE, para provimento de cargo de
professor  da  Carreira  do  Magistério  Superior  para  a  área  de  conhecimento  Matemática.  O
concurso público teve na primeira colocação Rodrigo André Schulz,  com nota final  de 34,5
(trinta e quatro inteiros e cinco décimos); e na segunda colocação, Simone Francisco Ruiz, com
nota final de 32,01 (trinta e dois inteiros e um centésimo). Posto em votação, o resultado final do
concurso público foi aprovado por unanimidade.  13. Apreciação do resultado final do teste
seletivo;  área  de  conhecimento  Computação.  Edital  333/17-PROGEPE.  Processo
23075.195120/2017-64. O conselheiro Joel Gustavo Teleken apresentou o resultado final do teste
seletivo, regido pelo edital 333/17-PROGEPE, para contratação de professor substituto para a
área de conhecimento Computação. O teste seletivo teve na primeira colocação Edson Yabushita,
com nota final 8,75 (oito inteiros, setenta e cinco centésimos); e na segunda colocação, Natan de
Almeida Laverde, com nota final 8 (oito inteiros). Posto em votação, o resultado final do teste
seletivo foi aprovado por unanimidade.  Assuntos gerais.  A conselheira Roberta Paulert passou
alguns informes sobre a resolução 04/2017-CEPE. Afirmou que certificados de participação na
Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - SIEPE valerão dois pontos, de acordo com a
Resolução, por isso é importante que os certificados sejam emitidos sem atraso. O Presidente
informou que o Pró-reitor de gestão de pessoas, Douglas Ortiz Hamermüller confirmou presença
no Setor Palotina nos dias 16 e 17 de novembro. O conselheiro Joel Gustavo Teleken apresentou
alguns dados que refletem a carência de docentes no Departamento de Engenharias e Exatas;
afirmou se sentir incomodado quanto a questionamentos sobre os critérios de distribuição de
vagas  docentes  feitas  na  sexagésima  reunião  do  Conselho  Setorial.  Em seguida,  expôs  que,
quando teve conhecimento da destinação de vinte e quatro vagas docentes parra a UFPR, foi
feita uma reunião entre os membros do Departamento e redigido um ofício com questionamento
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acerca da distribuição das vagas no âmbito da Universidade. O ofício, assinado por todos os
docentes do Departamento, foi enviado à PROGEPE, mas ainda não se obteve resposta. Afirmou
que nos dados apresentados não está sendo contada na carga horária das disciplinas de estágio.
Comentou que turmas de disciplinas análogas de cursos diferentes vêm sendo juntadas na mesma
sala  de  aula  para  que  o  departamento  consiga  atender,  mas  os  cursos  de  graduação  vêm
apresentando  reclamações  quanto  a  esse  procedimento.  O  Conselheiro  Luiz  Carlos  Dias
questionou se nos dados foram computadas as turmas que não serão ofertadas em virtude de
algumas habilitações do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas ainda não terem alunos em
certos  semestres.  A  conselheira  Camila  Tonezer  respondeu  que  todos  os  semestres  das
habilitações terão alunos matriculados. A conselheira Ana Paula Ramao da Silva afirmou que a
média semanal de carga horária do Departamento de Sociais e Humanas é de dezesseis horas; a
ação do Conselho Setorial quanto à distribuição de vagas não foi planejada, pois não se tinham
dados precisos e, mesmo assim, o Conselho Setorial optou por realizar a divisão das vagas. Pediu
que o Conselho Setorial  tenha uma metodologia  clara.  Afirmou que ausência  de  docentes  é
devido à falta de docentes para os cursos de licenciatura; quando foi implantada a modalidade de
Licenciatura  do Curso  de Ciências  Biológicas,  não foi  planejada  a  abertura  de vaga  para  o
Departamento de Sociais  e  Humanas.  O conselheiro Robson Fernando Missio  explanou que
comissão designada pela Portaria 581/2017-SPA está trabalhando nos pontos referentes à carga
horária  dos cursos; a comissão pretende disponibilizar,  em seu relatório,  a carga horária  das
disciplinas ofertadas e a carga efetiva dos docentes. Desse modo, poder-se-á constatar as cargas
horárias efetivas dos docentes. Serão feitos alguns apontamentos sobre a situação, com números,
incluindo dados de evasão de discentes.  O conselheiro Cristiano Andrigheto discorreu que o
critério para a escolha de vagas docentes deve ser a carga horária. Sobre a participação do Setor
Palotina no evento Expo Palotina, o Presidente afirmou que a Direção convidou os membros do
Setor e apenas cinco pessoas se dispuseram a ajudar da divulgação do Setor no evento. Afirmou
que é preciso que a universidade participe, em compensação ao que a cidade tem oferecido à
universidade.  O  conselheiro  Nelson  Luis  Mello  Fernandes  criticou  a  ausência  de  estrutura
oferecida pela UFPR tais eventos; os servidores costumam arcar com os cursos. O Presidente
expôs que neste ano, o Setor Palotina investiu em materiais impressos, decoração; e foi oferecido
à universidade um local de destaque na realização do evento.  O conselheiro Carlos Eduardo
Zacarkim falou sobre o I Simpósio em Aquicultura, a ser realizado nos dias vinte e três, vinte e
quatro e  vinte  e  cinco de novembro.  Nada mais  havendo a tratar,  o  Presidente  agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a reunião às quinze 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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