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Ata da 61.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade
Federal do Paraná, realizada em dezessete de março de dois mil e dezessete. Aos dezessete
dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às catorze horas e cinco 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 os conselheiros titulares Américo Fróes Garcez Neto, Ana Carolina de Camargo,
Caio  Risso  Gurgel  do  Amaral,  Camila  Tonezer,  Carlos  Eduardo  Zacarkim,  Carlos  Henrique
Coimbra Araújo, Cristiano Andrigheto, Douglas Leonardo Fossá, Erica Cristina Bueno do Prado
Guirro, Ivonete Rossi Bautitz, Jéfer Benedett Dörr, Joel Gustavo Teleken, Jonathan Dieter, Luis
Fernando Souza Gomes, Nelson Luis Mello Fernandes, Roberto Luis Portz, Robson Fernando
Missio,  Silvia  Cristina  Osaki,  Thamis  Meurer,  Wilson  de  Aguiar  Beninca  e  Yara  Moretto.
Presentes também os conselheiros suplentes Alessandro Jefferson Sato, André Martins Vaz dos
Santos, Edilson Caron, Jéssica Cristhine Gallego, Judith Maria Burin Sendtko, Leandro Portz,
Mauricio  Romani,  Patricia  da Costa  Zonetti  e  Roberta  Paulert.  Justificaram sua ausência  os
conselheiros Almir Manoel Cunico, Katherinne Maria Spercoski, Lara Beatrice Biezus, Raquel
Stroher e Selmar Basso. Havendo quórum o Presidente saudou a todos e declarou iniciada a
reunião. Foi solicitada a inclusão do ponto de pauta número 41 – “Indicação de membros para
compor Comissão Eleitoral  para escolha de Chefe e Suplente de Chefe do Departamento de
Biodiversidade. Solicitante: Direção”; e a inversão dos pontos de pauta número 32, 40 e 41. Foi
informado ainda que o ponto de pauta número 32 se tratava de uma homologação ad referendum;
a Secretaria da Direção, por lapso, informou na convocação da reunião que o ponto se tratava de
leitura  e  apreciação  de  relato.  Ordem  do  dia:  1.  Apreciação  da  ata  da  60.ª  Reunião
(Ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina. Após correções, colocado em regime de
votação, a ata da 60.ª reunião do Conselho Setorial, foi aprovada por unanimidade. 2. Posse de
novos  membros  do  Conselho  Setorial:  representantes  dentre  os  Coordenadores  dos
Programas de Pós-Graduação stricto sensu.  O Presidente anunciou a posse dos conselheiros
designados  pela  Portaria  520/2017-SPA,  em  consonância  com  o  inciso  V  do  artigo  18  do
Regimento do Setor Palotina. Os conselheiros são Jonathan Dieter e seu suplente Luciano dos
Santos  Bersot;  e  Almir  Manoel  Cunico  e  seu  suplente  André  Martins  Vaz  dos  Santos.  O
presidente  informou  que  ao  término  no  mandado  da  conselheira  Ivonete  Rossi  Bautitz  na
coordenação do Programa de Pós-Graduação Tecnologia de Bioprodutos Agroindustriais  será
feita escolha dentre os Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu de um
membro para suceder seu mandato. 3. Homologação do resultado da consulta à comunidade
do Setor Palotina, para escolha de Diretor e Vice-Diretor do Setor Palotina e elaboração de
lista tríplice para Diretor e Vice-Diretor do Setor Palotina. O conselheiro Wilson de Aguiar
Beninca, presidente 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 o resultado da
consulta; a chapa formada pelos candidatos Elisandro Pires Frigo, candidato a diretor e Yara
Moretto, candidata a vice-diretora obteve votação de 85,34% (oitenta e cinco vírgula trinta e
quatro por cento). Posto em votação, o resultado da consulta foi homologado pelo Conselho
Setorial.  Em  seguida,  foi  elaborada  a  lista  tríplice  a  ser  votada  pelo  Conselho  Setorial  e,
posteriormente, encaminhada à Reitoria da UFPR para nomeação. O professor Elisandro Pires
Frigo passou a presidência ao conselheiro Cristiano Andrigheto, decano do Conselho Setorial,
para condução da eleição e resultado. Após a apuração,  compõem a lista tríplice os seguintes
nomes, com respectiva votação obtida no Conselho Setorial:  Chapa 1: Elisandro Pires Frigo,
diretor  e  Yara  Moretto,  vice-diretora,  que  receberam 20 (vinte)  votos  do  Conselho Setorial;
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Chapa 2: Joel Gustavo Teleken, diretor e Erica Cristina Bueno do Prado Guirro, vice-diretora,
que receberam 2 (dois) votos do Conselho Setorial; e  Chapa 3: Roberto Luis Portz, diretor e
Katherinne Maria Spercoski, vice-diretora, que receberam 1 (um) votos do Conselho Setorial. 4.
Aprovação do relatório técnico de atividades e apresentação do balancete financeiro do
Convênio  145/2014  -  processo  UFPR  23075.017044/2014-12:  Construção  do  Núcleo
Integrado de Pesquisa e Inovações Biotecnológicas em Sanidade Animal (NIPIBio) – Fase 2
FINEP CT-INFRA  2008.  Solicitante:  Elisabete  Takiuchi.  A docente  Elisabete  Takiuchi
apresentou o Relatório técnico de atividades - exercício 2016, referente ao projeto "Construção
do Núcleo Integrado de Pesquisa e Inovações Biotecnológicas em Sanidade Animal (NIPIBio) –
Fase 2 FINEP CT-INFRA 2008, processo 23075.017044/2014-12. Posto em votação, o relatório
foi  aprovado  por  unanimidade  5.  Esclarecimento sobre  a  questão das  novas  progressões.
Solicitante:  Leandro  Portz.  O  conselheiro  Leandro  Portz  passou  alguns  informes  sobre  o
sistema  de  progressão  para  professor  titular.  De  acordo  com  a  Resolução  10/14-CEPE,  a
avaliação de desempenho para a Classe E – Titular da UFPR, o candidato deve ser aprovado pela
avaliação de desempenho e defesa do memorial descritivo ou tese inédita. Após a abertura do
processo e avaliação pela CPPD, o processo retornará ao Setor para que seja indicada a comissão
especial que é soberana em decidir como proceder à forma de avaliação da defesa do candidato.
Após  feita  essa  etapa,  o  processo  retorna  novamente  à  CPPD, que fará  a  homologação e  o
encaminhamento  para  emissão  de  portaria  na  PROGEPE.  Em seguida,  tratou  do sistema de
progressão automática, que será implantado na UFPR. A progressão automática não será feita
pelo Sistema Eletrônico de Informações – SEI. O sistema cruzará dados das plataformas SIE -
Sistema de  Informações  para  o  Ensino,  SIGEU -  Sistema Integrado de Gestão  de  Extensão
Universitária, BANPesq - Banco de Projetos de Pesquisa da UFPR, Sistema Lattes - CNPq e
SIGA - Sistema de Gestão Acadêmica. Será feita a solicitação de documentação complementar
por e-mail quando as informações extraídas dessas plataformas não forem suficientes. Pediu que
as informações inseridas no SIE sejam precisas e exatas.  Lembrou que os docentes que têm
direito a carga horária de aulas reduzidas são os ocupantes de cargos de direção, coordenação e
chefia  de  departamentos  que  recebem  função  gratificada,  estes  dados  são  repassados
mensalmente  pela  PROGEPE  à  CPPD.  32.  Homologação  da  aprovação  ad  referendum
referente  ao  parecer  setorial  atinente  ao  processo  150381/2017-55.  Assunto:  Adição  de
disciplinas ao rol de optativas do Curso de Tecnologia em Biocombustíveis. Interessada:
Coordenação do curso de Engenharia de Energias Renováveis. A conselheira Camila Tonezer
fez leitura do relato exarado pelo conselheiro Rodrigo Sequinel, aprovado  ad referendum pela
Direção do Setor Palotina.  No relato consta o seguinte parecer conclusivo:  “Sou de parecer
FAVORÁVEL a inserção da disciplina Planejamento Experimental CP 175 no rol de disciplinas
optativas do curso de Tecnologia em Biocombustíveis.”. Posto em votação, o ad referendum foi
homologado  por  unanimidade.  6.  Relatora:  Thamis  Meurer.  Processo:  159055/2017-11.
Assunto: Apreciação do projeto Censo Animal no município de Palotina-PR pelo Conselho
Setorial do Setor Palotina. Interessado: Rafael Messias Luiz.  Processo retirado da pauta a
pedido da relatora.  7. Homologação da aprovação  ad referendum referente à comissão de
homologação das inscrições do 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,  Edital  08/17-PROGEPE.  A conselheira  Erica Cristina Bueno do Prado
Guirro discorreu sobre a indicação dos membros para compor a comissão de homologação das
inscrições  do  teste  seletivo,  área  de  conhecimento  Medicina  Veterinária,  matéria  específica

7
8
9
10
11
12

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92



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

Terapêutica  Clínica  Veterinária,  Clínica  das  Intoxicações  dos  Animais  Domésticos  e  Clínica
Médica de Pequenos Animais, Edital 08/17-PROGEPE, aprovado ad referendum pela Direção do
Setor Palotina. A comissão de homologação das inscrições do teste seletivo foi composta pelos
membros Mônica Kanashiro Oyafuso, Aline de Marco Viott e Fabiola Bono Fukushima. Posto
em votação, o ad referendum foi homologado por unanimidade. 8. Homologação da aprovação
ad  referendum referente  à  comissão  julgadora  do  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, Edital 08/17-PROGEPE.  A conselheira Erica Cristina Bueno
do Prado Guirro discorreu sobre a indicação dos membros para compor a comissão julgadora do
teste seletivo, área de conhecimento Medicina Veterinária, matéria específica Terapêutica Clínica
Veterinária, Clínica das Intoxicações dos Animais Domésticos e Clínica Médica de Pequenos
Animais, Edital 08/17-PROGEPE, aprovado  ad referendum pela Direção do Setor Palotina. A
comissão de homologação das inscrições do teste seletivo foi composta pelos membros titulares
Geane Maciel Pagliosa (presidente), Anderson Luiz de Carvalho (relator) e Mônica Kanashiro
Oyafuso  e  pelo  suplente  Ivo  Walter  dos  Santos.  Posto  em  votação,  o  ad  referendum foi
homologado por  unanimidade.  9. Homologação da aprovação  ad referendum referente ao
resultado  final  do  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,
Edital 08/17-PROGEPE. A conselheira Erica Cristina Bueno do Prado Guirro discorreu sobre o
resultado final do teste seletivo, área de conhecimento Medicina Veterinária, matéria específica
Terapêutica  Clínica  Veterinária,  Clínica  das  Intoxicações  dos  Animais  Domésticos  e  Clínica
Médica de Pequenos Animais, Edital 08/17-PROGEPE, aprovado ad referendum pela Direção do
Setor  Palotina.  A candidata  Juliana  Teixeira  Druziani  Wencelevski  foi  aprovada na  primeira
colocação, com a nota 8,91 (oito inteiros e noventa e um centésimos);  o candidato Giovane
Franchesco de Carvalho foi classificado na segunda colocação, com a nota 7,59 (sete inteiros e
cinquenta  e  nove  centésimos).  Posto  em  votação,  o  ad  referendum foi  homologado  por
unanimidade.  10.  Homologação  da  aprovação  ad  referendum referente  ao  parecer
departamental  atinente  ao  processo  155749/2017-71.  Assunto:  Acordo  entre
UFPR/SEBRAE  -  Projeto  'Implantação  da  Educação  Empreendedora  integrada  a
Inovação Tecnológica na UFPR - Setor Palotina'.  Edital 04/2016 SEBRAE. Interessado:
Helton José Alves. Foi apresentado o processo administrativo n.º 23075.155749/2017-71 que diz
respeito ao Acordo entre UFPR/SEBRAE - Projeto 'Implantação da Educação Empreendedora
integrada a Inovação Tecnológica na UFPR - Setor Palotina'. Edital 04/2016 SEBRAE, Plano de
Trabalho  e  Equipe  Técnica,  objetivando  a  execução  do  Projeto  de  Pesquisa  “Educação
empreendedora”. A pesquisa terá início em março do presente ano, por um período de vinte e
quatro meses com orçamento no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). A realização do
projeto em questão é de interesse da UFPR. O conselheiro  Joel Gustavo Teleken apresentou o
relato,  emitido  pela  conselheira  do  Departamento  de  Engenharias  e  Exatas,  Leidi  Cecilia
Friedrich,  em que  consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Diante  do  exposto  e  seguindo as
orientações  disponíveis  no site  da PROPLAN – CRI,  sou de parecer  favorável  ao processo
23075.155749/2017-71”, aprovado ad referendum pela Direção do Setor Palotina. Desta forma,
após leitura do relato e discussão, posto em votação, o parecer do conselheiro relator, a minuta
do termo de contrato, o plano de trabalho e a equipe técnica foram aprovados por unanimidade
de votos. 11. Homologação da aprovação ad referendum referente ao parecer departamental
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atinente ao processo 158375/2017-46. Assunto: Convênio UFPR e Fundação de Apoio para
o  desenvolvimento  do  Projeto  Educação  Empreendedora  aprovado  no  Edital  04/2016
Sebrae.  Interessado:  Helton  José  Alves.  Foi  apresentado  o  processo  administrativo  n.º
23075.158375/2017-46  que  diz  respeito  ao  Convênio  UFPR  e  Fundação  de  Apoio  para  o
desenvolvimento  do  Projeto  Educação  Empreendedora  aprovado  no  Edital  04/2016  Sebrae,
Plano de Trabalho e Equipe Técnica, objetivando a execução do Projeto de Pesquisa “Educação
Empreendedora”. A pesquisa terá início em março do presente ano, por um período de vinte e
quatro meses com orçamento no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). A realização do
projeto em questão é de interesse da UFPR. O conselheiro Joel Gustavo Teleken apresentou o
relato, emitido pela conselheira do Departamento de Engenharias e Exatas, Rita de Cássia dos
Anjos,  em  que  consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Diante  do  exposto  e  seguindo  as
orientações  disponíveis  no site  da PROPLAN – CRI,  sou de parecer  favorável  ao processo
23075.158375/2017-46”, aprovado ad referendum pela Direção do Setor Palotina. Desta forma,
após leitura do relato e discussão, posto em votação, o parecer do conselheiro relator, a minuta
do termo de contrato, o plano de trabalho e a equipe técnica foram aprovados por unanimidade
de  votos.  12.  Homologação  da  aprovação  ad  referendum referente  ao  parecer  setorial
atinente ao processo 161587/2016-20. Assunto: Proposta de oferta de disciplina optativa -
Descrevendo Espécies. Interessado: Departamento de Biodiversidade.  A conselheira Erica
Cristina Bueno do Prado Guirro fez leitura do relato exarado pelo conselheiro relator Geraldo
Camilo Alberton, aprovado  ad referendum pela Direção do Setor Palotina. No relato consta o
seguinte parecer conclusivo:  “Sou de parecer favorável à aprovação da criação da disciplina
optativa Descrevendo Espécies pelo Departamento de Biodiversidade, bem como pela inserção
da mesma nas grades curriculares dos Cursos de Agronomia e de Ciências Biológicas do Setor
Palotina”.  Posto  em  votação,  o  ad  referendum  foi  homologado  por  unanimidade.  13.
Homologação  da  aprovação  ad  referendum referente  ao  parecer  setorial  atinente  ao
processo 162902/2016-36. Assunto: Solicitação de inclusão de disciplinas optativas no rol de
optativas  do  Curso  de  Ciências  Biológicas.  Interessado:  Departamento  de  Sociais  e
Humanas.  O conselheiro Jéfer  Benedett  Dörr fez leitura do relato exarado pelo conselheiro
Marcos Antonio Schreiner, aprovado  ad referendum pela Direção do Setor Palotina. No relato
consta o seguinte parecer conclusivo:  “Sou de parecer favorável a inclusão das disciplinas de
Etnociência (DSH029) com 36 horas, Políticas Públicas no Contexto Brasileiro (DSH030) com
36 horas,  Leitura dirigida de Paulo Freire (DSH032) com 36 horas,  Tópicos de Ensino de
Computação (DSH034) com 36 horas e Tópicos em Ética e Educação (DSH033) com 36 horas,
no rol de optativas do Curso de Ciências Biológicas”. Posto em votação, o  ad referendum foi
homologado por unanimidade.  14. Homologação da aprovação  ad referendum referente ao
processo  251157/2016-07.  Assunto:  Planos  de  ensino  substitutos,  referentes  à  Resolução
60/16-CEPE,  de  disciplinas  do  Curso  de  Licenciatura  em  Computação.  Interessada:
Coordenação do Curso de Licenciatura em Computação.  O presidente discorreu sobre o
processo em pauta, aprovado ad referendum pela Direção do Setor Palotina. Posto em votação, o
ad referendum foi aprovado por unanimidade. 15. Homologação da aprovação ad referendum
referente ao processo 251074/2016-18. Assunto: Planos de ensino substitutos, referentes à
Resolução  60/16-CEPE,  de  disciplinas  do  Curso  de  Licenciatura  em  Ciências  Exatas.
Interessada:  Coordenação  do  Curso  de  Licenciatura  em  Ciências  Exatas.  O  presidente
discorreu sobre o processo em pauta, aprovado  ad referendum pela Direção do Setor Palotina.
Posto  em  votação,  o  ad  referendum foi  aprovado  por  unanimidade.  16.  Relatora:  Jéssica
Cristhine  Gallego.  Processo:  161620/2016-11.  Assunto:  1ª  etapa de  avaliação  de  estágio
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probatório. Interessada: Rosana Balzer. A conselheira relatora 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 da
Professora ROSANA BALZER 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. 17. Relatora: Thamis Meurer. Processo: 164625/2016-
04. Assunto: 1ª etapa de avaliação de estágio probatório. Interessada: Aline Marchese.  A
conselheira relatora fez leitura do relato do processo em pauta em que consta o seguinte parecer
conclusivo:  “Sou  de  parecer  favorável  a  aprovação  da  primeira  etapa  de  Avaliação  de
Desempenho  em  Estágio  Probatório  da  servidora  Aline  Marchese,  processo  nº
23075.164625/2016-04.”.  Posto  em  votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  18.
Relator:  Douglas  Leonardo  Fossá.  Processo:  164089/2016-39.  Assunto:  3ª  etapa  de
avaliação  de  estágio  probatório.  Interessada:  Danilene  Gullich  Donin  Berticelli.  O
conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta 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. 19. Relator: Nelson Luis Mello Fernandes. Processo:
164086/2016-03. Assunto: 3ª etapa de avaliação de estágio probatório. Interessado: Alfredo
Junior Paiola Albrecht. O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta em que
consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Diante  do  exposto  sou  de  parecer  FAVORÁVEL  a
aprovação da avaliação do Prof. Alfredo Paiola”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade.  20.  Relatora:  Silvia  Cristina Osaki.  Processo:  164090/2016-63.  Assunto:  3ª
etapa de avaliação de estágio probatório. Interessado: Isac George Rosset.  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 do docente Isac George Rosset 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.  21.  Relatora:  Roberta  Chiesa
Bartelmebs.  Processo:  156134/2016-81.  Assunto:  1ª  etapa  de  avaliação  de  estágio
probatório. Interessado: Cássio Alves. Foi feita leitura do relato do processo em pauta, exarado
pela conselheira Roberta Chiesa Bartelmebs, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “O
processo  nº  23075156134/2016-81  referente  à  1ª  Etapa  da  Avaliação  de  Desempenho  em
Estágio  Probatório do  Profº  Cassio  Alves  foi  corretamente  instruído conforme a  Resolução
002/00 – COPLAD. Deste modo, sou de PARECER FAVORÁVEL quanto à avaliação realizada”.
Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  22. Relator: Olicies da Cunha.
Processo:  164629/2016-84.  Assunto:  1ª  etapa  de  avaliação  de  estágio  probatório.
Interessado: Victor Raul Neumann Silva.  O conselheiro Nelson Luis Mello Fernandes fez
leitura do relato do processo em pauta, emitido pelo conselheiro relator Olicies da Cunha, em
que consta o seguinte parecer conclusivo:  “Com base na análise do processo, sou de parecer
FAVORÁVEL, desde que seja corrigida a possível divergência de datas”. Posto em votação, o
parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  23.  Relator:  Robson  Fernando  Missio.  Processo:
156135/2016-26. Assunto: 1ª etapa de avaliação de estágio probatório. Interessado: Fabricio
Schwanz da Silva.  O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta em que
consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de PARECER FAVORÁVEL a aprovação da Primeira
etapa da Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório do professor Fabrício Schwanz da
Silva”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 24. Relator: Joel Gustavo
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Teleken. Processo: 161619/2016-97. Assunto: 1ª etapa de avaliação de estágio probatório.
Interessado: Victor Pereira Zwiener. O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em
pauta em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Tendo em vista o desempenho positivo do
professor Victor Pereira Zwiener, sendo avaliado com nota máxima de 100 pontos em sua 1ª
avaliação de estágio probatório, tendo em vista que o mesmo foi aprovado pelo Colegiado do
curso de Ciências Biológicas, e também no Departamento de Biodiversidade, sou de parecer
favorável à aprovação do resultado do estágio probatório do processo 23075.161619/2016-97”.
Posto  em  votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  25.  Relatora:  Ivonete  Rossi
Bautitz. Processo: 164084/2016-14. Assunto: 3ª etapa de avaliação de estágio probatório.
Interessado:  Alessandro  Jefferson  Sato.  Retirou-se  do  recinto  da  reunião  o  conselheiro
Alessandro Jefferson Sato, interessado no processo em pauta. A conselheira relatora fez leitura
do relato do processo em pauta em que consta  o seguinte  parecer  conclusivo:  “O Processo
23075.164084/2016-14  referente  à  3ª  Etapa  da  Avaliação  de  Desempenho  em  Estágio
Probatório  do  Professor  Alessandro  Jefferson  Sato  foi  corretamente  instruído  conforme  a
resolução 002/00- COPLAD, deste modo sou de PARECER FAVORÁVEL à sua aprovação”.
Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  26. Relatora: Camila Tonezer.
Processo:  158774/2017-15.  Assunto:  Solicitação  de  Espaço  Físico  para  Implantação  do
Centro de Empreendedorismo. Interessado: Helton José Alves.  A conselheira  relatora fez
leitura do relato do processo em pauta em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Tendo em
vista as informações acima citadas e levando-se em conta o parecer emitido pelo Departamento
de Engenharias  e  Exatas,  sou de  parecer  FAVORÁVEL ao processo 23075.158774/2017-15,
desde que a implantação do espaço físico não afete outras atividades já em andamento e nem
reduza o número de salas de aula disponíveis atualmente, tendo o vista o crescente aumento do
número de alunos e da demanda por atividades de ensino em nosso Setor”. Posto em votação, o
parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  27.  Relatora:  Lilian  Dena  dos  Santos.  Processo:
158670/2017-01.  Assunto:  Participação  de  Missão  Técnica  de  Empreendedorismo  em
Boston  -  Massachusetts  USA (Projeto  Educação  Empreendedora  Sebrae).  Interessada:
Maria Cristina Milinsk.  O conselheiro Américo Fróes Garcez Neto fez leitura do relato do
processo em pauta, emitido pela conselheira relatora Lilian Dena dos Santos, em que consta o
seguinte parecer conclusivo: “Sou favorável à aprovação, por esta instância, da solicitação de
afastamento  do  país  da  docente  Maria  Cristina  Milinsk,  para  participação  de  evento  nos
Estados Unidos da América”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  28.
Relatora:  Lilian  Dena dos  Santos.  Processo:  158689/2017-49.  Assunto:  Participação  em
Missão Técnica de Empreendedorismo em Boston - Massachusetts USA (Projeto Educação
Empreendedora  Sebrae).  Interessado:  Helton  José  Alves.  O  conselheiro  Américo  Fróes
Garcez Neto fez leitura do relato do processo em pauta, emitido pela conselheira relatora Lilian
Dena dos Santos, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou favorável à aprovação, por
esta  instância,  da  solicitação  de  afastamento  do  país  do  docente  Helton  José  Alves,  para
participação  de  evento  nos  Estados  Unidos  da  América”.  Posto  em votação,  o  parecer  foi
aprovado  por  unanimidade.  29.  Relator:  Jéfer  Benedett  Dörr.  Processo:  158690/2017-73.
Assunto:  Participação  no  Programa  Escala  Docente  2017  da  AUGM  -  UNNE  /
ARGENTINA. Interessado: Helton José Alves.  O conselheiro relator fez leitura do relato do
processo em pauta em que consta o seguinte parecer conclusivo:  “Sou de parecer favorável a
solicitação de afastamento do país do professor Helton José Alves”. Posto em votação, o parecer
foi aprovado por unanimidade. 30. Relator: Cristiano Andrigheto. Processo: 159862/2017-26.
Assunto: Solicitação de afastamento para estudos fora do país. Interessada: Lilian Dena
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dos Santos.  O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta em que consta o
seguinte parecer conclusivo: “Sou FAVORÁVEL à aprovação da solicitação de afastamento da
Profª  Drª  Lilian  Dena  dos  Santos  para  estudos  no  exterior,  com  base  no  exposto  nas
considerações apresentadas”. Consta no processo e no parecer que o afastamento do país da
servidora Lilian Dena dos Santos se dará entre primeiro de junho de dois mil e dezessete a trinta
e um de  maio de dois mil e dezoito. Posto em votação, o parecer referente ao afastamento do
país  da servidora  Lilian  Dena dos  Santos  foi  aprovado por  unanimidade.  31.  Relator:  Joel
Gustavo Teleken. Processo: 138781/2016-10. Assunto: Solicitação de criação de disciplina
optativa. Interessado: Departamento de Zootecnia. 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  Apicultura  (45  horas)  a  ser  ofertada  para  os  Cursos  de
Agronomia,  Ciências  Biológicas  (Licenciatura  e  Bacharelado)  e  Medicina  Veterinária  pelo
Departamento de Zootecnia do Setor Palotina.”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade.  33.  Relator:  Robson Fernando Missio.  Processo:  129313/2016-46.  Assunto:
Apreciação da Política de Uso dos Laboratórios de Informática da UFPR – Setor Palotina.
Interessado: Departamento de Engenharias  e Exatas.  O conselheiro relator  fez leitura do
relato do processo em pauta em que consta o seguinte parecer conclusivo:  “Sou de parecer
FAVORÁVEL a aprovação do documento  “Política  de  uso dos  Laboratórios  de  informática
UFPR, Setor Palotina” da Universidade Federal do Paraná”. Posto em votação, o parecer foi
aprovado por unanimidade.  34. Relator: Alessandro Jefferson Sato. Processo: 160929/2017-
75.  Assunto:  Participação  em  Programo  Stricto  Sensu externo  a  UFPR.  Interessado:
Leandro  Paiola  Albrecht.  Retirou-se  do  recinto  da  reunião  o  conselheiro  Leandro  Paiola
Albrecht,  interessado  no  processo  em pauta.  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 Paiola Albrecht no Programa de Pós-graduação em Ciências
Agrárias da Universidade Estadual de Maringá (UEM) Campus Umuarama”. Posto em votação,
o parecer foi aprovado por unanimidade. 35. Apreciação de resolução que estabelece normas
para consulta à Comunidade do Setor, para eleição da Comissão Interna de Biossegurança
-  CIBIO  do  Setor  Palotina.  Solicitante:  Comissão  Eleitoral.  Após  leitura  da  minuta  de
resolução  produzida  pela  comissão  e  discussão,  foi  dada  vista  do  processo  ao  conselheiro
Robson Fernando Missio.  40. Estudo sobre possibilidade de Mudança de Regime Didático
nos  PPCs  e  readequação  dos  Cursos  de  Graduação  do  Setor  Palotina  de  18  para  15
semanas.  Solicitante:  Carlos  Eduardo Zacarkim.  O conselheiro Carlos  Eduardo Zacarkim
informou que, em conversa com o pró-reitor de graduação, este afirmou acatar a mudança de
regime didático de dezoito para quinze semanas dos cursos que decidirem pela mudança. Após
discussão, ficou decidido que uma comissão analisará a possibilidade de mudança de regime
didático. A comissão, que terá noventa dias para a conclusão dos trabalhos, será composta pelos
coordenadores dos cursos que têm regime de dezoito semanas e por representantes dos centros
acadêmicos  dos  referidos  cursos.  36.  Indicação  de  representante  do  Setor  Palotina  na
Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal do Paraná. Foi indicado o docente
Helio Henrique Lopes Costa Monte Alto para atuar como representante na Comissão Própria de
Avaliação da Universidade Federal do Paraná. Posto em votação, a indicação foi aprovada por
unanimidade.  37. Indicação de membros para compor Comissão Eleitoral para escolha de
Coordenador  e  Vice-Coordenador  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Tecnologias  de
Bioprodutos Agroindustriais. Solicitante: Direção. Foram indicados os nomes dos servidores
Jonathan Dieter, Patricia da Costa Zonetti e Elisangela Lupatini Piovesan e da discente Aline
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Snak para compor a comissão para escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Bioenergia. Posto em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade de
votos.  38.  Indicação  de  membros  para  compor  Comissão  Eleitoral  para  escolha  de
Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação. Solicitante:
Direção. Foram indicados os nomes dos servidores Jéfer Benedett Dörr e Diego Teixeira da Cruz
e da discente Francielli França Ferraz para compor a comissão para escolha de Coordenador e
Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação. Posto em votação, a indicação foi
aprovada  por  unanimidade  de  votos.  41.  Indicação  de  membros  para  compor  Comissão
Eleitoral para escolha de Chefe e Suplente de Chefe do Departamento de Biodiversidade.
Solicitante: Direção. O Presidente informou que a chefe do Departamento de Biodiversidade,
Yara Moretto pedirá exoneração do cargo de chefe de departamento,  por ter  sido eleita para
ocupar o cargo de vice-diretora. Solicitou que fosse criada comissão eleitoral para a escolha de
novo chefe e suplente de chefe do Departamento.  Foram indicados os nomes dos servidores
Fernando Willyan Trevisan Leivas, Thamis Meurer e do discente João Victor Martinelli para
compor  a  comissão  para  escolha  de  Chefe  e  Suplente  de  Chefe  do  Departamento  de
Biodiversidade.  Posto  em votação,  a  indicação  foi  aprovada  por  unanimidade  de  votos.  39.
Discussão de destaques do novo Código de Ética da Universidade Federal do Paraná a ser
apreciado no COUN. Solicitante: Carlos Henrique Coimbra Araújo.  O conselheiro Carlos
Henrique Coimbra Araújo deu alguns informes sobre o Código de Ética da Universidade Federal
do Paraná a ser apreciado no COUN; solicitou sugestões aos conselheiros e passou algumas
sugestões ao texto que pretende apresentar ao COUN. Assuntos gerais.  O Presidente falou da
escassez de servidores dispostos a atuar nas comissões de consulta e mesas receptoras de votos;
lembrou que é importante que todos estejam dispostos a participar. A conselheira Patricia da
Costa  Zonetti  informou  que  o  MEC  fará  visita  no  Setor  Palotina  para  os  trâmites  de
reconhecimento  do  Curso  de  Licenciatura  em Ciências  Biológicas.  O  conselheiro  Cristiano
Andrigheto informou que o Grupo de Estudos em Manejo de Animais Silvestres – GEMA -
realizará  uma palestra  com a  professora  Joanna Kochan,  da  Universidade  de  Agricultura  da
Cracóvia, da Polônia. O conselheiro Jéfer Benedett Dörr informou que o curso de Licenciatura
em Computação passou por reconhecimento do MEC obtendo o conceito quatro. O Presidente
informou sobre a avaliação de desempenho, que deverá ser realizada pelos servidores técnico-
administrativos e todos os ocupantes de cargo de chefia. A avaliação acontece no mês de março
de dois mil e dezessete. Informei que a Secretaria da Direção pretende realizar uma reunião com
as chefias de unidades e interessados em geral para tratar dos procedimentos do SEI, uma vez
que são apresentadas muitas dúvidas sobre os procedimentos corretos da instrução processual, a
reunião foi marcada para o dia vinte e quatro de março de dois mil e dezessete. Foi definido o
calendário das reuniões ordinárias do Conselho Setorial  para o ano de dois mil  e dezessete:
dezessete de abril, dezesseis de maio, vinte e um de junho, vinte de julho, dezoito de agosto,
dezoito de setembro,  dezessete  de outubro,  oito  de novembro e  sete  de dezembro.  Todas as
reuniões têm horário de início previsto para as catorze horas.  Nada mais havendo a tratar, o
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às dezessete horas e
quarenta e oito 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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