
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 63.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade
Federal do Paraná, realizada em dois de maio de dois mil e dezessete. Aos dois dias do mês
de maio do ano de dois mil e dezessete, às catorze horas e dez 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 a Vice-Diretora do Setor Palotina, professora Yara Moretto e os conselheiros
titulares  Alexandre Leandro Pereira,  Almir  Manoel  Cunico,  Camila  Tonezer,  Carlos Eduardo
Zacarkim, Cristiano Andrigheto, Joel Gustavo Teleken, Jonathan Dieter, Lara Beatrice Biezus,
Loriane Trombini Frick, Luis Fernando Souza Gomes, Nelson Luis Mello Fernandes, Roberto
Luis Portz, Robson Fernando Missio e Silvia Cristina Osaki. Presentes também os conselheiros
suplentes Alessandro Jefferson Sato, Andréia Isaac, Edilson Caron, Geraldo Camilo Alberton,
Katherinne  Maria  Spercoski,  Mauricio  Romani,  Patricia  da  Costa  Zonetti,  Raquel  Stroher,
Roberta  Paulert.  Justificaram sua ausência os conselheiros  Jéssica  Cristhine Gallego,  Olicies  da
Cunha e Selmar José Basso. Esteve presente, para a leitura de relato, a ex-conselheira Ivonete Rossi
Bautitz. Havendo quórum o Presidente saudou a todos e declarou iniciada a reunião. Ordem do
dia:  1.  Apreciação  da  ata  da  61.ª  Reunião  (Ordinária)  do  Conselho  Setorial  do  Setor
Palotina.  Após correções, colocado em regime de votação, a ata da 61.ª reunião do Conselho
Setorial,  foi  aprovada  por  unanimidade.  2.  Apreciação  da  ata  da  62.ª  Reunião
(Extraordinária)  do  Conselho  Setorial  do  Setor  Palotina.  Após  correções,  colocado  em
regime de votação, a ata da 62.ª reunião do Conselho Setorial, foi aprovada por unanimidade. 3.
Homologação da aprovação  ad referendum da resolução n.º 02/17-SPA que estabelece as
normas  para  consulta  à  comunidade  do  Setor,  para  eleição  de  Coordenador  e  Vice-
Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação, para o período de abril de 2017 a
abril de 2019. Solicitante: Direção do Setor Palotina.  O Presidente apresentou a Resolução
02/17-SPA,  que  estabelece  as  normas  para  consulta  à  comunidade do Setor  para  eleição  de
Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação, para o período de
abril de 2017 a abril de 2019, aprovada ad referendum pela Direção do Setor Palotina. Posto em
votação, o  ad referendum  foi aprovado por unanimidade.  4. Homologação da aprovação  ad
referendum da  resolução  n.º  04/17-SPA  que  estabelece  normas  para  a  consulta  à
comunidade do Setor, para eleição de Coordenador e Vice-Coordenador do Programa de
Pós-Graduação  Stricto  Sensu em  Tecnologia  em  Bioprodutos  Agroindustriais  –  Nível
Mestrado do Setor Palotina para o período de abril de 2017 a abril de 2019. Solicitante:
Direção do Setor Palotina.  O Presidente apresentou a Resolução 04/17-SPA, que estabelece
normas para a consulta à comunidade do Setor para eleição de Coordenador e Vice-Coordenador
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Tecnologia em Bioprodutos Agroindustriais –
Nível Mestrado – do Setor Palotina para o período de abril de 2017 a abril de 2019, aprovada ad
referendum pela Direção do Setor Palotina. Posto em votação, o ad referendum foi aprovado por
unanimidade. 5. Homologação da aprovação ad referendum da resolução n.º 03/17-SPA que
estabelece normas para consulta à comunidade do Setor, para eleição de Chefe e Suplente
de Chefe do Departamento de Biodiversidade do Setor Palotina para o período de abril de
2017 a  abril  de  2019.  Solicitante:  Direção  do  Setor Palotina.  O Presidente  apresentou  a
Resolução 03/17-SPA, que estabelece normas para consulta à comunidade do Setor para eleição
de Chefe e Suplente de Chefe do Departamento de Biodiversidade do Setor Palotina para o
período de abril de 2017 a abril de 2019, aprovada ad referendum pela Direção do Setor Palotina.
Posto  em  votação,  o  ad  referendum  foi  aprovado  por  unanimidade.  6.  Homologação  da
aprovação  ad  referendum referente  à  solicitação  de  abertura  do  teste  seletivo  para
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contratação de professor substituto na área de conhecimento Engenharias, Edital 130/17-
PROGEPE. Solicitante: Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro Joel Gustavo
Teleken discorreu sobre a abertura de teste seletivo para contratação de professor substituto na
área de conhecimento Engenharias,  aprovada na plenária do Departamento de Engenharias e
Exatas e aprovada ad referendum pela Direção do Setor Palotina. A abertura do teste seletivo é
devida ao afastamento para o cargo de Diretor de Setor do docente Elisandro Pires Frigo. A
rotina de abertura do teste seletivo para uma vaga docente foi a seguinte: área de Conhecimento:
Engenharias;  matéria  específica:  Engenharias;  regime  de  trabalho:  quarenta  horas  semanais;
titulação  mínima  exigida:  graduação  em  Engenharia  (qualquer  Engenharia),  mestrado  ou
doutorado na  área  de  conhecimento;  natureza  das  provas:  análise  de  currículo  e  didática;  o
programa de prova consistiu dos seguintes pontos: 1. Climatologia e Meteorologia Agrícola, 2.
Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas, 3. Hidráulica Geral, 4. Irrigação e Drenagem, 5.
Poluição Ambiental; Período provável: primeira quinzena do mês de maio do corrente ano; local
de inscrição: Secretaria dos Departamentos do Setor Palotina – UFPR. Posto em votação, o ad
referendum referente à abertura do teste seletivo foi aprovado por unanimidade. 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 Engenharias,
Edital  130/17-PROGEPE.  Solicitante:  Departamento  de  Engenharias  e  Exatas.  O
conselheiro  Joel  Gustavo  Teleken  discorreu  sobre  a  indicação  dos  membros  para  compor  a
comissão de homologação das inscrições do teste seletivo, área de conhecimento Engenharias,
edital 130/17-PROGEPE, aprovada ad referendum pela Direção do Setor Palotina. A comissão de
homologação das inscrições do teste  seletivo foi composta pelos membros titulares Jonathan
Dieter (Presidente), Fabrício Schwanz da Silva (Relator) e Mauricio Guy de Andrade; e pelo
suplente Joel  Gustavo Teleken.  Posto em votação,  o  ad referendum referente à  comissão de
homologação das inscrições foi homologado por unanimidade. 8. Apreciação da homologação
das inscrições do Teste Seletivo, Área de Conhecimento: Engenharias, Edital nº 130/17 –
PROGEPE. Solicitante: Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro Joel Gustavo
Teleken relatou as inscrições deferidas do Teste Seletivo para a seleção de Professor Substituto
da  Carreira  de  Magistério  Superior,  área  de  conhecimento  Engenharias,  Edital  n.º  130/17-
PROGEPE,  sendo  os  inscritos:  Amanda  Camila  Bispo  Strassi,  Claudia  Luiza  Manfredi
Gasparovi,  Cristiane  Fracaro  Penzin,  Daniel  Schwantes,  Fernanda  Cristina  Araujo,  Glaucia
Regina  Medeiros,  Guilherme  Miola  de  Castro,  Janete  Massoni  da  Silva,  Janete  Terezinha
Chimbida, Jianice Pires Frigo, Lorena Maia Noreto, Lucas Alan de Aguiar, Matheus Schmidt,
Rafael Rambalducci Kerst, Tamiris Uana Tonello e Tania Helena Neunfeld. Colocado em regime
de  votação,  as  inscrições  foram  homologadas  por  unanimidade  de  votos.  9.  Indicação  de
membros para compor a Comissão Julgadora do Teste Seletivo, Área de Conhecimento:
Engenharias, Edital nº 130/17 – PROGEPE. Solicitante: Departamento de Engenharias e
Exatas.  O conselheiro Joel  Gustavo Teleken discorreu  sobre a  indicação dos  membros  para
compor a comissão julgadora do teste seletivo,  área de conhecimento Engenharias,  edital  n.º
130/16-PROGEPE. Foram indicados para compor a comissão, os membros titulares Jonathan
Dieter  (Presidente),  Fabrício  Schwanz da Silva  (Secretário),  Mauricio  Guy de  Andrade;  e  o
suplente Wilson de Aguiar Beninca. Posto em votação, a composição da comissão julgadora do
teste  seletivo foi aprovada por unanimidade de votos.  10. Relatora:  Aline de Marco Viott.
Processo:  168379/2016-51.  Assunto:  1ª  etapa  de  avaliação  de  estágio  probatório.
Interessado: Jamal Abd Awadallak. A conselheira Silvia Cristina Osaki fez leitura do relato do
processo  em  pauta,  emitido  pela  conselheira  relatora,  em  que  consta  o  seguinte  parecer
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conclusivo:  “sendo que  o processo seguiu  e  respeitou  os  trâmites  da resolução n°002/00 –
COPLAD apresentando toda a documentação exigida e o docente Jamal Abd Awadallak recebeu
pontuação  adequada  as  suas  atividades  na  sua  primeira  etapa  de  avaliação  do  estágio
probatório sou de parecer FAVORÁVEL a aprovação do processo.” Posto em votação, o parecer
foi aprovado por unanimidade. 11. Relator: Almir Manoel Cunico. Processo: 152470/2017-36.
Assunto: 1ª etapa de avaliação de estágio probatório. Interessada: Luana Célia Stunitz da
Silva. 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
1ª Etapa de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório da professora Luana Célia Stunitz
da Silva  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. 12. Relatora: Andréia Isaac. Processo: 156132/2016-92. Assunto:
1ª  etapa  de  avaliação  de  estágio  probatório.  Interessado:  Fábio  Rogério  Rosado.  A
conselheira relatora fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer
conclusivo:  “Sou de  parecer  favorável  ao  resultado da avaliação  de  estágio  probatório  do
servidor Fábio Rogério Rosado, o qual obteve nota máxima, equivalente a 100 (Processo nº
23075.156132/2016-92).”  Posto  em  votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  13.
Relatora:  Camila  Tonezer.  Processo:  153833/2017-51.  Assunto:  2ª  etapa de avaliação de
estágio probatório.  Interessada: Katherinne Maria Spercoski.  Durante a  apreciação deste
ponto  de  pauta,  retirou-se  do  recinto  da  reunião  a  conselheira  suplente  Katherinne  Maria
Spercoski, interessada. A conselheira relatora fez leitura do relato do processo em pauta, em que
consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Considerando  o  histórico  relatado  anteriormente,
atestado pela documentação constante neste processo, a 2ª Etapa de Avaliação de Desempenho
em Estágio  Probatório  da professora  Katherinne  Maria Spercoski  foi  realizada conforme o
previsto na Resolução nº 002/00-COPLAD. Portanto, sou de parecer FAVORÁVEL quanto ao
processo de avaliação realizado.” Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.
14. Relator: André Martins Vaz dos Santos. Processo: 152426/2017-26. Assunto: 3ª etapa de
avaliação de estágio probatório.  Interessada: Camila Tonezer.  Durante a apreciação deste
ponto de pauta, retirou-se do recinto da reunião a conselheira Camila Tonezer, interessada. O
conselheiro  Almir  Manoel  Cunico  fez  leitura  do  relato  do  processo  em pauta,  emitido  pelo
conselheiro relator, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “A terceira etapa do processo
de  avaliação  de  desempenho  em  estágio  probatório  da  docente  CAMILA  TONEZER  foi
conduzido de forma adequada e no rigor  das  leis  e  normas que o regem, o que permite  a
emissão de parecer FAVORÁVEL ao processo e seu resultado, no qual a docente foi aprovada
com  nota  100.”  Posto  em votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  15.  Relator:
Cristiano Andrigheto. Processo: 164091/2016-16. Assunto: 3ª etapa de avaliação de estágio
probatório. Interessado: Wander Mateus Branco Meier.  O conselheiro relator fez leitura do
relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo:  “Com exceção de
falha na paginação e do descumprimento do prazo para retorno, a avaliação foi realizada em
conformidade com as instruções apresentadas e com a resolução nº 02/00-COPLAD. Com base
no histórico e considerações expostos acima, sou de PARECER FAVORÁVEL à homologação da
avaliação realizada, na qual o docente Wander Mateus Branco Meier recebeu 100 pontos e
concordou com a mesma.”  Posto  em votação,  o  parecer  foi  aprovado por  unanimidade.  16.
Relatora: Ivonete Rossi Bautitz. Processo: 152559/2017-01. Assunto: 3ª etapa de avaliação
de estágio probatório. Interessada: Raquel Angela Speck. A servidora Ivonete Rossi Bautitz,
indicada relatora quando ainda era conselheira do Conselho Setorial,  fez leitura do relato do
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processo  em  pauta,  em  que  consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “O  Processo
23075.152559/2017-01  referente  à  3ª  Etapa  da  Avaliação  de  Desempenho  em  Estágio
Probatório da Professora RAQUEL ANGELA SPECK foi corretamente instruído conforme a
resolução 002/00- COPLAD, deste modo sou de PARECER FAVORÁVEL quanto ao processo
realizado.”  A conselheira  Loriane  Trombini  Frick  informou  que  a  comissão  avaliadora  de
desempenho em estágio probatório informou no processo de avaliação que a docente Raquel
Angela Speck cumpriu carga horária de onze horas no primeiro semestre letivo do ano de dois
mil e dezesseis e seis horas no segundo semestre letivo daquele ano. Pediu que se registrasse em
ata  que  houve  um equívoco  devido  à  comissão  ter  contado  duas  vezes  a  carga  horária  de
disciplinas  que  apresentam  duas  turmas  teóricas  no  mesmo  horário.  Sendo  nove  horas  no
primeiro semestre e quatro horas no segundo semestre letivo do ano de 2016. Após discussão,
posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 17. Relator: Jéfer Benedett Dörr.
Processo:  154914/2017-78.  Assunto:  3ª  etapa  de  avaliação  de  estágio  probatório.
Interessada: Roberta Chiesa Bartelmebs.  A conselheira Camila Tonezer fez leitura do relato
do processo em pauta, emitido pelo servidor Jéfer Benedett Dörr, indicado relator quando ainda
era  conselheiro  do  Conselho  Setorial.  No  relato,  consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:
“Considerando que a terceira etapa de avaliação de desempenho em estágio probatório da
servidora  Roberta  Chiesa  Bartelmebs  foi  realizada  seguindo  os  trâmites  corretos,  sou  de
PARECER FAVORÁVEL quanto  ao  processo  de  avaliação  realizado.”  Posto  em votação,  o
parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  18.  Relator:  Marcos  Antonio  Schreiner.  Processo:
152434/2017-72.  Assunto:  3ª  etapa  de  avaliação  de  estágio  probatório.  Interessado:
Mauricio Guy de Andrade. O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta, em
que consta o seguinte parecer conclusivo: “Considerando que a terceira etapa de avaliação de
desempenho em estágio probatório do professor MAURICIO GUY DE ANDRADE 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.
19. Relator: Olicies da Cunha. Processo: 152442/2017-19. Assunto: 3ª etapa de avaliação de
estágio  probatório.  Interessado:  Rodrigo  Sequinel.  O  conselheiro  Nelson  Luis  Mello
Fernandes fez leitura do relato do processo em pauta, emitido pelo conselheiro relator, em que
consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Com  base  na  análise  do  processo,  sou  de  parecer
FAVORÁVEL.”  Posto  em  votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  20.  Relatora:
Raquel  Stroher.  Processo:  152432/2017-83.  Assunto:  3ª  etapa  de  avaliação  de  estágio
probatório. Interessado: Helio Henrique Lopes Costa Monte Alto. A conselheira relatora 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 do professor Helio Henrique Lopes Costa
Monte-Alto 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. 21. Relator: Roberto Luis Portz. Processo: 164088/2016-94. Assunto: 3ª
etapa  de  avaliação  de  estágio  probatório.  Interessada:  Laercio  Augusto  Pivetta.   O
conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer
conclusivo:  “Baseado no histórico anteriormente descrito, bem como, da pontuação máxima
(100 pontos) obtida na Terceira etapa da Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório do
Professor  Laércio  Augusto  Pivetta,  sou  de  PARECER FAVORÁVEL quanto  ao  processo  de
avaliação realizado.” Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 22. Relator:
Roberto Luis Portz. Processo: 154904/2017-32. Assunto: 3ª etapa de avaliação de estágio
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probatório. Interessada: Rita de Cássia dos Anjos. O conselheiro relator fez leitura do relato
do processo em pauta,  em que consta o seguinte parecer conclusivo:  “Baseado no histórico
anteriormente descrito, bem como, da pontuação máxima (100 pontos) obtida na Terceira etapa
da Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório da professora Rita de Cássia dos Anjos,
sou de PARECER FAVORÁVEL quanto ao processo de avaliação realizado.” Posto em votação,
o parecer foi aprovado por unanimidade.  23. Relator: Carlos Eduardo Zacarkim. Processo:
158064/2017-87. Assunto: Solicitação de consulta para fins de redistribuição. Interessado:
Rubens  Fey.  Processo  retirado  da  pauta  a  pedido  do  relator.  24.  Relator:  Leandro Portz.
Processo:  160168/2017-51.  Assunto:  Solicitação  de  consulta  para  fins  de  redistribuição.
Interessado: Ricardo Schneider.  Processo retirado de pauta em virtude de nem o conselheiro
relator, nem o titular de seu assento no Conselho Setorial  estarem presentes no momento da
apreciação  do ponto  de  pauta.  25.  Relator:  Mauricio  Romani.  Processo:  160259/2017-97.
Assunto: Remoção. Interessada: Beatriz Ignatius Nogueira. O conselheiro relator fez leitura
do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer
desfavorável a remoção da Prof. Beatriz Ignatius Nogueira Soares para o Campus Avançado de
Jandaia do Sul da UFPR, tendo em vista que o processo se encaixa no inciso II do Art. 36 da Lei
Federal 8.112/1990, onde se lê: “a pedido, a critério da Administração”, prevalecendo desta
forma a obrigatoriedade de cumprimento do Art 3. do Decreto 5.626/2005 pela UFPR/Setor
Palotina, sendo para isto necessário o provimento formal de código de vaga idêntico ao cargo
ao que  a  servidora  por  ora  ocupa.  Sugiro  que  o  processo  seja  encaminhado à  direção do
Campus de Jandaia do Sul  para que seja avaliado novamente assim que houver uma vaga
compatível e disponibilizada.” Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  26.
Relatora: Jéssica Cristhine Gallego. Processo: 159030/2017-18. Assunto: Afastamento para
cursar pós-graduação  strictu sensu –  Mestrado.  Interessada: Beatriz  Ignatius  Nogueira.
Processo retirado da pauta a pedido da conselheira, em virtude de a interessada no processo não
ter  respondido  diligência  encaminhada  a  ela  pela  relatora.  27.  Relator:  Robson  Fernando
Missio.  Processo:  170289/2017-10.  Assunto:  Participação  no  CELIN.  Interessada:  Aline
Marchese.  O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o
seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer FAVORÁVEL a participação da professora Aline
Marchese no CELIN - Centro de Línguas e Interculturalidade para ministrar aulas de Inglês.”
Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  28. Relator: Robson Fernando
Missio. Processo: 170295/2017-69. Assunto: Participação no CELIN. Interessado: Roberto
Luis Portz. Durante a apreciação deste ponto de pauta, retirou-se do recinto da reunião o
conselheiro Roberto Luis Portz, 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 a participação do professor Roberto Luiz Portz no CELIN - Centro de
Línguas e Interculturalidade para ministrar aulas de Alemão.” Posto em votação, o parecer foi
aprovado  por  unanimidade. 29.  Relator:  Rodrigo  Sequinel.  Processo:  155233/2017-27.
Assunto: Criação de disciplina optativa - Anatomia das aves. Interessado: Departamento
de  Biociências.  A conselheira  Camila  Tonezer  fez  leitura  do  relato  do  processo  em pauta,
emitido pelo conselheiro relator, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer
FAVORÁVEL à criação da disciplina optativa Anatomia das Aves.” Posto em votação, o parecer
foi  aprovado  por  unanimidade.  30.  Relator:  Rodrigo  Sequinel.  Processo:  160824/2017-16.
Assunto:  Renovação de participação no desenvolvimento do projeto “pesquisa de redes
sociais em nuvem voltadas para objetos educacionais”. Interessada: Eliana Santana Lisbôa.
Processo retirado de pauta devido ao Conselho Setorial entender que faltavam esclarecimentos
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quanto aos interessados no processo e prazos.  31. Relatora: Erica Cristina Bueno do Prado
Guirro. Processo: 165698/2017-96. Assunto: Alteração no regimento interno da CEUA –
Palotina. Interessado: CEUA. O conselheiro Geraldo Camilo Alberto fez leitura do relato do
processo  em  pauta,  emitido  pela  conselheira  relatora,  em  que  consta  o  seguinte  parecer
conclusivo:  “Considerando  que  o  pedido  de  mudança  pode  acelerar  a  tramitação  de
formulários  apreciados  e  aprovados  pela  CEUA/Palotina  sem ferir  nenhuma Resolução  da
UFPR ou do CONCEA/MCTI, sou de PARECER FAVORÁVEL à mudança do Regimento Interno
da CEUA/Palotina. Acrescento que ao invés de se publicar uma Resolução que altere os Art. 7o
e  15  do  atual  Regimento  Interno,  sugiro  a  implantação  de  um novo  Regimento  já  com as
alterações propostas e com as recomendações apresentadas neste parecer.” Após discussão, foi
dada  vista  do  processo  ao  conselheiro  Geraldo  Camilo  Alberton.  32.  Relator:  Nelson Luis
Mello  Fernandes.  Processo:167707/2017-83.  Assunto:  Solicitação  de  abertura  de  Teste
Seletivo,  Área  de  Conhecimento:  Estudos  Surdos,  Linguística  e  Libras.  Interessado:
Departamento de Sociais e Humanas. A pedido do relator, o ponto foi retirado da pauta devido
à  solicitação  de  afastamento  para  cursar  pós-graduação  stricto  sensu,  ponto  26  da  reunião,
também  ter  sido  retirada  da  pauta;  a  eventual  abertura  do  teste  seletivo  está  atrelada  ao
afastamento da interessada. 33. Relator: Jonathan Dieter. Processo: 162769/2017-07. Assunto:
Eleição para escolha de chefe e  suplente  de chefe do Departamento de Biodiversidade.
Interessado: Departamento de Biodiversidade.  O conselheiro relator fez leitura do relato do
processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Considerando que a abertura
do processo, a documentação anexada e o processo de consulta eleitoral foram adequados, sou
de PARECER FAVORÁVEL a este processo que elegeu o Professor Edilson Caron (Chefe) e o
Professor Vagner Gularte Cortez (Suplente de Chefe) do Departamento de Biodiversidade Setor
Palotina da Universidade Federal do Paraná.”  Posto em votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade. 34.  Relator:  Jonathan  Dieter.  Processo:  162751/2017-05.  Assunto:  Eleição
para  escolha  de  Coordenador  e  Vice-Coordenador  do  Curso  de  Licenciatura  em
Computação. Interessado: Curso de Licenciatura em Computação. O conselheiro relator fez
leitura  do  relato  do  processo  em  pauta,  em  que  consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:
“Considerando que a abertura do processo, a documentação anexada e o processo de consulta
eleitoral  foram  adequados,  sou  de  PARECER  FAVORÁVEL  a  este  processo  que  elegeu  a
Professor  Marcos  Antônio  Schereiner  como  coordenador  e  a  Professora  Roberta  Chiesa
Bartelmebs  como  vice-coordenadora  do  Curso  de  Licenciatura  em  Computação.do  Setor
Palotina da Universidade Federal do Paraná.”  Posto em votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade. 35. Relatora: Erica Cristina Bueno do Prado Guirro. Processo: 162741/2017-
61. Assunto: Eleição para escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do Programa de
Pós-graduação em Tecnologias de Bioprodutos Agroindustriais. Interessado: Programa de
Pós-graduação  em  Tecnologias  de  Bioprodutos  Agroindustriais.  O  conselheiro  Geraldo
Camilo Alberton fez leitura do relato do processo em pauta, emitido pela conselheira relatora, em
que  consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Considerando  que  a  abertura  do  processo,  a
documentação anexada e o processo de consulta eleitoral foram adequados, sou de PARECER
FAVORÁVEL a este processo que elegeu a Professora Ivonete Rossi Bautitz como Coordenadora
e a Professora Eliane Hermes como Vice-coordenadora do Programa de Pós-graduação em
Tecnologias  de  Bioprodutos  Agroindustriais  do  Setor  Palotina  da  Universidade  Federal  do
Paraná.”  Posto  em  votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  36.  Consulta  para
escolha de Chefe e Suplente de Chefe do Departamento de Sociais e Humanas. Solicitante:
Departamento de Sociais e Humanas. O Presidente informou que se criou uma comissão
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para  acompanhamento  das  atividades  do  Departamento  de  Sociais  e  Humanas.  O
Presidente  informou  que  foi  designada  comissão  para  acompanhamento  das  atividades  do
Departamento de Sociais e Humana, conforme deliberado na sexagésima segunda reunião do
conselho Setorial. A comissão avaliará se, após o término do mandato da atual chefe, Loriane
Trombini Frick, no dia vinte e sete de julho de dois mil e dezessete, o departamento seguirá com
chefe pro tempore ou se haverá novas eleições. Essa avaliação será apresentada pela comissão ao
Conselho Setorial  que  decidirá.  A conselheira  Loriane  Trombini  Frick  afirmou que não tem
condições de gerenciar o departamento e pediu à comissão que acompanhe o Departamento. 37.
Indicação de membros para compor Comissão Eleitoral para escolha de Coordenador local
e Vice-Coordenador local do Programa Multicêntrico de Pós-graduação em Bioquímica e
Biologia Molecular. Solicitante: Programa Multicêntrico de Pós-graduação em Bioquímica
e Biologia Molecular.  Foram indicados os seguintes nomes para compor a comissão eleitoral
para escolha de Coordenador local e Vice-Coordenador local do Programa Multicêntrico de Pós-
graduação  em  Bioquímica  e  Biologia  Molecular:  Adeline  Neiverth,  Elisabete  Takiuchi,
Elisangela  Lupatini  Piovesan e  Fábio  Rogério  Rosado.  Posto  em votação,  a  composição  da
comissão foi aprovada por unanimidade.  38. Indicação de membros para compor Comissão
Eleitoral  para escolha  de  representante  e  suplente  da representação  do Setor junto  ao
Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  (CEPE).  Solicitante:  Conselheiro  Carlos
Henrique Coimbra Araújo.  Foram indicados os  seguintes  nomes para compor a  Comissão
Eleitoral para escolha de representante e suplente da representação do Setor Palotina junto ao
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE: Alexandre Leandro Pereira, Cleuza Aparecida
da  Rocha  Montanucci,  Fernanda  Bernardo  Cripa,  Jonathan  Dieter.  Posto  em  votação,  a
composição  da  comissão  foi  aprovada  por  unanimidade.  39.  Indicação  de  membros  para
compor Comissão Eleitoral para escolha de representante Técnico-Administrativo perante
o Conselho Setorial. Solicitante: Direção. Foram indicados os seguintes nomes para compor a
Comissão Eleitoral para escolha de um representante Técnico-Administrativo perante o Conselho
Setorial:  Mara  Regina  Zadinello,  Marlise  Teresinha  Mauerwerk  e  Rafaela  Mocochinski
Gonçalves. Posto em votação, a composição da comissão foi aprovada por unanimidade.  40.
Esclarecimentos sobre a Comissão Interna de Biossegurança - CIBIO do Setor Palotina.
Solicitante: Robson Fernando Missio. O conselheiro Robson Fernando Missio relembrou que
foi discutido na última reunião ordinária do Conselho Setorial sobre a forma de designação dos
membros  da  Comissão  Interna  de  Biossegurança  do  Setor  Palotina  -  CIBIO.  Narrou  que
constatou que existe um regimento interno do CIBIO. Pelo regimento, os membros são indicados
pela Direção do Setor Palotina. São indicados três titulares e três suplentes. Ele sugere que a
Direção  faça  a  indicação  dos  membros.  Afirmou  que  em  conversa  com  os  pretendentes  à
formação de chapa e com a Direção, ele sugeriu que o Regimento da CIBIO seja novamente
apreciado  e  aprovado  no  Conselho  Setorial  em  forma  de  resolução.  A composição  CIBIO
proposta  pela  Direção  do  Setor  Palotina  é  a  seguinte:  Como  titulares,  Luciana  Grange,
presidente; Vivian Carré Missio, vice-presidente; Marco Antonio Bacellar Barreiros, secretário; e
Franciele  Pierobon,  representante  técnico-administrativa.  Como  suplentes,  Eliane  Cristina
Gruszka Vendruscolo, Roberta Paulert, Fabio Rogerio Rosado e Adeline Neiverth, representante
técnico-administrativa. Posto em votação, a proposta de indicação dos componentes da CIBIO
foi aprovada por unanimidade. 41. Informes: 6.º Simpósio de Biotecnologia na Agroindústria,
solicitante:  Luis  Fernando  Souza  Gomes;  VII  Workshop  em  Gestão  de  Carreiras  e
Marketing  Pessoal,  solicitante:  Roberto  Rochadelli.  O  conselheiro  falou  do  evento  “6.º
Simpósio de Biotecnologia na Agroindústria”, que acontecerá nos dias oito e nove de junho de
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dois mil e dezessete. Assuntos gerais. O Presidente passou alguns Informes sobre a reforma do
Bloco Seminário.  Em breve o prédio será desocupado para o início das reformas.  Quanto à
alocação dos laboratórios que lá estão atualmente, será discutido com a empresa responsável pela
reforma.  Pediu  responsabilidade  na  preparação do “ensalamento”,  pois  as  aulas  do  primeiro
horário da manhã devem se iniciar às sete e meia e muitos iniciam as aulas depois disso, o que
faz  com  que  as  salas  não  sejam  bem  aproveitadas.  Informou  que  comprou  fechaduras
biométricas  que serão instaladas em todas as salas de aula e afirmou que está  verificando a
possibilidade da instalação nos laboratórios. Pediu que os docentes não reservem salas de aula
em horários de aula prática de suas disciplinas.  A conselheira Camila Tonezer pediu que os
docentes informem a seus colegas quando forem realizar visita técnica ou aulas de campo com a
turma, para que os docentes que dão aula no mesmo dia para a turma saibam que não poderão
aplicar aula. A conselheira Silvia Cristina Osaki informou que a Associação em Epidemiologia
das Doenças Infecciosas dos Animais e do homem realizará o evento “VII Simpósio de zoonoses
de interesse em saúde pública”, nas dependências da WM Medicamentos no dia dois de junho de
dois mil e dezessete. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a reunião às dezessete horas e vinte e cinco 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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