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Ata  da  62.ª  reunião  (extraordinária)  do  Conselho  Setorial  do  Setor  Palotina  da
Universidade Federal do Paraná, realizada em dezenove de abril de dois mil e dezessete.
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às catorze horas e quinze
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 Alexandre Leandro Pereira,
Almir Manoel Cunico, Américo Fróes Garcez Neto, Camila Tonezer, Carlos Eduardo Zacarkim,
Carlos Henrique Coimbra Araújo, Cristiano Andrigheto, Erica Cristina Bueno do Prado Guirro,
Loriane Trombini Frick, Roberto Luis Portz, Robson Fernando Missio, Silvia Cristina Osaki,
Thamis  Meurer  e  Wilson  de  Aguiar  Beninca.  Presentes  também  os  conselheiros  suplentes
Alessandro Jefferson Sato,  Andréia  Isaac,  Edilson Caron, Jéssica Cristhine Gallego,  Leandro
Paiola Albrecht, Luciano dos Santos Bersot, Maria Cristina Milinsk, Mauricio Romani, Patricia
da Costa Zonetti, Raquel Stroher e Roberta Paulert. Justificaram sua ausência os conselheiros
Joel  Gustavo Teleken,  Jonathan Dieter,  Lara Beatrice Biezus,  Nelson Luis  Mello Fernandes,
Selmar José Basso, Judith Maria Burin Sendtko e Katherinne Maria Spercoski. Havendo quórum
o Presidente saudou a todos e declarou iniciada a  reunião.  Foi  solicitado direito de voz aos
professores Eliana Santana Lisbôa, Leandro Siqueira Palcha, Luiz Carlos Dias, Raquel Angela
Speck, Roberta Chiesa Bartelmebs e Roberto Rochadelli nos pontos 2, 3, 4 e 5. O pedido de
participação  com direito  a  voz  foi  aprovado  por  unanimidade.  Foi  solicitada  e  aprovada  a
inclusão do ponto de pauta número 06 – “Doação de terreno para área experimental -  Setor
Palotina”; e a inversão dos pontos de pauta, sendo que os pontos foram discutidos na seguinte
ordem: 6, 1, 5, 4, 3 e 2. O Presidente pediu que se entenda a vontade da maioria e que, que após
a  argumentações,  se  respeite  a  sua  decisão;  se  a  questão  for  levada  adiante,  a  posição  do
Conselho Setorial será defendida nos Conselhos Superiores da Universidade pelos conselheiros
destes órgãos que pertencem ao Setor Palotina. Pediu serenidade e que se mantena o diálogo e se
finalize  a  questão.  Ordem  do  dia:  6.  Relator:  Alessandro  Jefferson  Sato.  Processo:
167029/2017-59.  Assunto:  Doação  de  terreno  para  área  experimental  -  Setor  Palotina.
Interessado: Setor Palotina. O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta em
que  consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Sou  de  parecer  favorável  à  doação  da  área
experimental  para a  UFPR Setor  Palotina”.  Posto  em votação,  o  parecer  foi  aprovado por
unanimidade. 1. Relator: Wilson de Aguiar Beninca. Processo: 152437/2017-14. Assunto: 3ª
etapa de  avaliação de  estágio  probatório.  Interessado:  Raquel  Stroher.  No momento  da
apreciação deste ponto de pauta, ausentou-se do recinto da reunião a conselheira Raquel Stroher,
interessada no processo em pauta. O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em
pauta  em  que  consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Considerando  o  histórico  relatado
anteriormente,  e,  tendo  em vista  que  a  3ª  Etapa de  Avaliação de  Desempenho em Estágio
Probatório  da  professora  Raquel  Stroher  foi  realizada  conforme  previsto  na  Resolução  nº
002/00-COPLAD, sou de parecer FAVORÁVEL quanto ao processo de avaliação realizado.”.
Posto  em  votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  5.  Relatora:  Maria  Cristina
Milinsk.  Processo:  165740/2017-79.  Assunto:  Solicitação  de  reconsideração  de  parecer.
Interessado: Departamento de Sociais e Humanas. A conselheira relatora fez leitura do relato
do processo em pauta em que consta o seguinte parecer conclusivo:  “Diante do relato, sou de
parecer desfavorável ao “pedido de reconsideração da plenária do Departamento de Sociais e
Humanas ao parecer gerado no Processo 23075.161933/2016-70” por não atender a Resolução
12/14 – COPLAD, Art. 58. Parágrafo único. Será de 10 (dez) dias corridos o prazo para a
interposição de recurso, contado da data da publicação ou ciência formal da decisão, salvo se
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expresso diversamente em norma específica.”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade.  4.  Relatora:  Maria  Cristina  Milinsk.  Processo:  165689/2017-03.  Assunto:
Pedido de invalidação de processo. Interessado: Departamento de Sociais e Humanas.  A
conselheira  relatora fez leitura do relato do processo em pauta.  Nas considerações do relato
consta o seguinte: “Processo 23075.165689/2017-03 apensar no processo 23075.162054/2017-
46  por  se  tratar  de  assuntos  correlatos  e  por  apresentar  as  atas  da  33a  e  34a reuniões
extraordinárias  do  DSH  que  embasam  o  processo.”.  Posto  em  votação,  foi  aprovada  por
unanimidade a apensação do processo 23075.165689/2017-03 ao processo 23075.162054/2017-
46. Dessa forma, o processo em pauta será apensado ao processo 162054/2017-46, ponto 3 desta
ata. 3. Relatora: Maria Cristina Milinsk. Processo: 162054/2017-46. Assunto: Solicitação de
recurso e consulta ao Conselho Setorial. Interessado: Departamento de Sociais e Humanas.
A conselheira  relatora fez leitura do relato do processo em pauta em que consta  o seguinte
parecer conclusivo: “Conforme o relato sou de parecer favorável a legitimidade da realização
da 33ª  reunião extraordinária  do DSH convocada por  1/3 dos  membros por  haver  quórum
mínimo de acordo com a Resolução 12/14 - COPLAD. No entanto, recomendo a revogação do
ponto 1 “Questionamentos à chefia sobre o encaminhamento atribuído à disciplina “Sociedade
e Política” devido a inconsistência do solicitado na convocação com o discutido e deliberado
pela plenária como consta na ata aprovada na 34a reunião extraordinária. Com relação ao
texto da ata, recomendo que os membros citados no texto da ata e que se sentiram prejudicados
busquem seus direitos legais para reparação e explicação sobre as acusações levantadas, pois
não cabe a este Conselho deliberar em acusações não comprovadas no processo.”. Posto em
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Conforme o parecer aprovado, fica revogado o
ponto 1 “Questionamentos à chefia sobre o encaminhamento atribuído à disciplina ‘Sociedade e
Política’ ”  da  ata  da  34.ª  reunião  (extraordinária.),  do  Departamento  de  Sociais  e  Humanas
realizada em vinte e dois de dezembro de dois mil e dezesseis. A conselheira relatora fez ainda os
seguintes apontamentos: no Departamento de Sociais e Humanas foram tomadas várias decisões
em reuniões extraordinárias advertindo que a plenária deve tomar cuidado com essa prática, pois
as reuniões extraordinárias devem ser chamadas apenas para assuntos urgentes; Há disciplinas
optativas  ofertadas  com  menos  de  dez  alunos  matriculados,  o  que  não  é  permitido  pelo
Regulamento. Há docentes, ainda em estágio probatório, cursando mestrado ou doutorado sem
pedido de afastamento. A relatora questionou se há algum documento que comprove a reposição
de trabalho do docente referente ao período de ausência por conta da pós-graduação. Disciplinas
obrigatórias devem ser ofertadas e se o Conselho decidiu pela oferta da disciplina Sociedade e
Política,  em reunião  anterior,  o  Departamento  deveria  ter  indicado docente  para  a  oferta  da
disciplina para que os alunos não ficassem sem aula. O DSH atualmente possui 15 membros e
isso está em desacordo com o Regimento.  2. Relatora: Maria Cristina Milinsk. Processo:
160731/2017-91.  Assunto:  Oferta  de  disciplina  ao  Curso  de  Engenharia  de  Energias
Renováveis.  Interessado: Departamento de Sociais e Humanas.  A conselheira relatora fez
leitura do relato do processo em pauta em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Diante do
exposto,  sou de parecer FAVORÁVEL que Conselho Setorial  delibere sobre a atribuição da
disciplina Sociedade e Política (DSH062) a professora Loriane Trombini Frick, chefe do DSH
visto sua formação acadêmica que lhe confere habilidades e competências para ministrar a
disciplina e ressalto que, na posição de chefe desta unidade, possa garantir que sejam atendidas
todas as regulamentações da Universidade e deliberações das instâncias superiores, presando
por  um ensino  de  qualidade no primeiro  semestre  de  2017.  Devido  ao prejuízo  acadêmico
gerado  pelo  desacato  da  Plenária  Departamental  (nomeia-se:  Eliana  Santana  Lisbôa,  Luiz
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Carlos  Dias,  Raquel  Angela  Speck,  Roberto  Rochadelli  e  Leandro  Siqueira  Palcha)  à
deliberação dada pelo Conselho Setorial no processo 23075.161933/2016-70, recomendo que
este  Conselho,  delegue poderes  ao Diretor do Setor para instaurar  procedimentos  e  propor
aplicação de pena disciplinar conforme Artigos 19 e 22 da Resolução 12/14 – COPLAD.” . Após
ampla discussão, o parecer foi posto em votação, e aprovado por unanimidade. Pediram para ter
seus votos declarados os conselheiros Erica Cristina Bueno do Prado Guirro, Luciano dos Santos
Bersot e Robson Fernando Missio. Esses conselheiros recomendam que na recepção da próxima
vaga a área de conhecimento de Sociologia seja incluída no programa do concurso.  Assuntos
gerais. 1. Ficou definido que a próxima reunião ordinária do Conselho Setorial será realizada no
dia dois de maio de dois mil e dezessete, às catorze horas. 2. O Presidente falou da necessidade
de revisão do regimento do Setor Palotina e sugeriu que fosse criada uma comissão para tal; em
seguida,  foi  aprovada  a  criação  e  foram  indicados  pelo  conselho  Setorial,  para  compor  a
comissão  os  servidores  Yara  Moretto,  que  atuará  como  presidente,  Andréia  Isaac,  Camila
Tonezer, Cristiano Andrigheto, Jéssica Cristhine Gallego e Maria Cristina Milinsk; foi solicitado
que se indiquem, posteriormente, nomes de representantes discentes para atuar na comissão. 3. O
Presidente  falou  da  necessidade  da  criação  de  uma  comissão  para  acompanhamento  das
atividades  do  Departamento  de  Sociais  e  Humanas,  considerando  alguns  conflitos  internos
tratadas na presente reunião.  Foi aprovada a criação da comissão e indicados pelo Conselho
Setorial os seguintes nomes: Elisandro Pires Frigo, que atuará como presidente, Camila Tonezer,
Marcos  Antonio  Schreiner,  Patricia  da  Costa  Zonetti,  Raquel  Stroher,  Roberto  Luis  Portz,
Thamis Meurer e Wilson de Aguiar Beninca. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu
a presença de todos e declarou encerrada a reunião às dezenove horas e quinze 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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