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Ata da 64.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade
Federal do Paraná, realizada em dezessete de maio de dois mil e dezessete.  Aos dezessete
dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às catorze horas e catorze minutos, na sala
de  reuniões  do  Bloco Administrativo  do  Setor  Palotina  da  Universidade  Federal  do  Paraná,
reuniu-se o Conselho Setorial, sob a presidência da Vice-Diretora do Setor Palotina, professora
Yara Moretto. Presentes os conselheiros titulares Almir Manoel Cunico, Américo Fróes Garcez
Neto, Ana Carolina de Camargo, Camila Tonezer, Erica Cristina Bueno do Prado Guirro, Joel
Gustavo  Teleken,  Loriane  Trombini  Frick,  Marcos  Antonio  Schreiner,  Roberto  Luis  Portz  e
Silvia  Cristina  Osaki.  Presentes  também  os  conselheiros  suplentes  Andréia  Isaac,  Jéssica
Cristhine  Gallego,  Katherinne  Maria  Spercoski,  Leandro  Paiola  Albrecht,  Patricia  da  Costa
Zonetti,  Raquel  Stroher,  Roberta  Paulert  e  Rodrigo  Sequinel.  Justificaram  sua  ausência  os
conselheiros Alessandro Jefferson Sato, Aline de Marco Viott, Caio Risso Gurgel do Amaral,
Mauricio Romani, Nelson Luis Mello Fernandes, Olicies da Cunha, Roberta Chiesa Bartelmebs e
Selmar José Basso. Havendo quórum a Presidente saudou a todos e declarou iniciada a reunião.
Foi aprovada a inclusão dos pontos de pauta número “16. Abertura de Teste Seletivo, Área de
Conhecimento:  Produção e  Saúde de Suínos.  Interessado:  Departamento de Zootecnia”,  “17.
Abertura de Teste  Seletivo,  Área de Conhecimento:  Aquicultura e Metabolismo.  Interessado:
Departamento de Zootecnia” e “18. Informes do Departamento de Zootecnia”. Ordem do dia: 1.
Apreciação da ata da 63.ª Reunião (Ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina.
Após correções, colocado em regime de votação, a ata da 63.ª reunião do Conselho Setorial, foi
aprovada por unanimidade. 2. Apreciação da resolução que estabelece normas para consulta
à Comunidade do Setor para eleição de Coordenador Local e Vice-Coordenador Local do
Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular do Setor
Palotina.  Solicitante:  Comissão  eleitoral.  Ponto  retirado  de  pauta  por  não  ter  nenhum
representante da Comissão eleitoral presente na reunião para fazer apresentação da resolução. 3.
Relator:  Leandro  Paiola  Albrecht.  Processo:  152420/2017-59.  Assunto:  3ª  etapa  de
avaliação  de  estágio  probatório.  Interessado:  Arthur  William  de  Brito  Bergold.  O
conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer
conclusivo:  “Sou de Paracer FAVORÁVEL a aprovação do resultado da terceira avaliação de
desempenho em Estágio Probatório do docente Arthur William de Brito Bergold, Processo nº
23075.152420/2017-59”. Posto  em  votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  4.
Relator:  Edilson  Caron.  Processo:  154910/2017-90.  Assunto:  3ª  etapa  de  avaliação  de
estágio probatório. Interessado: Wilson de Aguiar Beninca. 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. 5. Relator: Luis Fernando Souza Gomes. Processo: 154897/2017-79. Assunto:
3ª etapa de avaliação de estágio probatório. Interessado: Marcelo Guimarães Ribeiro. Neste
momento, retirou-se do recinto da reunião a conselheira Camila Tonezer, cônjuge do interessado.
A  conselheira  Raquel  Stroher  fez  leitura  do  relato  do  processo  em  pauta,  emitido  pelo
conselheiro relator, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “A Avaliação de Desempenho
em Estágio Probatório do docente MARCELO GUIMARÃES RIBEIRO, apesar de não cumprir a
data de retorno do processo sugerida, cumpriu os demais requisitos necessários ao cumprimento
do instrumento  de  avaliação,  e  com base  no  processo  sou favorável  à  aprovação por  esta
instância  visto  que  o  processo está  em conformidade com a legislação que  rege  o Estágio
Probatório”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  6. Relator: André
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Martins Vaz dos Santos. Processo: 165094/2017-40. Assunto: Abertura de Teste Seletivo,
Área de Conhecimento: Engenharias. Interessado: Departamento de Engenharias e Exatas.
O conselheiro Almir Manoel Cunico fez leitura do relato do processo em pauta, emitido pelo
conselheiro relator, em que consta o seguinte parecer conclusivo:  “Analisando o disposto nas
leis e resoluções sobre a questão em tela, na qualidade de leigo, e considerando as informações
apresentadas no corpo do Processo, que indicam tramitação adequada do mesmo, não vejo
óbice à homologação do teste seletivo para a seleção de Professor Substituto da Carreira de
Magistério Superior, área de conhecimento: Engenharias, edital 130/17-PROGEPE, devido ao
afastamento para assumir o cargo de Diretor de Setor Palotina do Prof. Dr. Elisandro Pires
Frigo (Gestão 2017-2020), no qual foram indicados os candidatos Daniel Schwantes (primeiro
lugar),  Fernanda Cristina Araújo (segundo lugar),  Tania Helena Neunfeld (terceiro lugar) e
Glaucia  Regina  Medeiros  (quarto  lugar)”. Posto  em  votação,  o  parecer  foi  aprovado  por
unanimidade.  7.  Relator:  Almir  Manoel  Cunico.  Processo:  172618/2017-59.  Assunto:
Aproveitamento de candidato aprovado em concurso público. Interessado: Departamento
de  Biociências. Ponto  retirado  de  pauta.  8.  Relatora:  Silvia  Cristina  Osaki.  Processo:
172586/2017-91.  Assunto:  Programa  “Espaço  Integrado  para  Ensino,  Aprendizagem,
Pesquisa e Formação de Professores de Línguas e Culturas Diversas. Interessada: Sabrina
Brüne.  A conselheira  relatora  fez  leitura  do  relato  do  processo em pauta,  em que consta  o
seguinte parecer conclusivo:  “Baseado no histórico e considerações descritos acima, sou de
PARECER  FAVORÁVEL  quanto  à  participação  da  servidora  Sabrina  Brüne  no  Programa
‘Espaço Integrado para Ensino, Aprendizagem, Pesquisa e Formação de Professores de Línguas
e Culturas Diversas’ ”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 9. Relatora:
Patricia da Costa Zonetti. Processo: 172071/2017-91. Assunto: Acordo de Cooperação entre
a Fundação UNIVALI e a UFPR. Interessado: André Martins Vaz dos Santos. A conselheira
relatora fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo:
“Sou de parecer favorável a celebração do acordo de cooperação entre UNIVALI e UFPR para
o desenvolvimento de parceria na execução do projeto: SARDINHA: Apoio técnico-científico ao
plano de gestão para o uso sustentável da sardinha-verdadeira no Sudeste do Brasil”. Posto em
votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  10.  Relator:  Joel  Gustavo  Teleken.
Processo: 172517/2017-88. Assunto: Participação em evento.  Interessado: Américo Fróes
Garcez Neto. O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o
seguinte  parecer  conclusivo:  “Tendo  em vista  as  considerações  acima  relatadas,  o  parecer
conclusivo  é  FAVORÁVEL ao afastamento temporário  do país  do professor  doutor  Américo
Froes  Garcez  Neto  para  participação  e  apresentação  de  trabalho  no  evento  internacional
intitulado ‘68ª Reunião Anual da Federação Europeia de Ciência Animal - 68th Annual Meeting
of the European Federation of Animal Science’ ”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade. 11. Relatora: Roberta Chiesa Bartelmebs. Processo: 170158/2017-24. Assunto:
Participação  em  congresso  internacional  -  José  Antônio  de  Freitas.  Interessado:  José
Antônio de Freitas. A conselheira Loriane Trombini Frick fez leitura do relato do processo em
pauta, emitido pela conselheira relatora, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de
parecer favorável à aprovação, no Conselho Setorial, da solicitação de afastamento do país do
docente José Antônio de Freitas, para participação da Reunião Anual da Sociedade Americana
de Bovinos Leiteiros - 2017 ADSA ANNUAL MEETING na cidade de Pittsburgh na Pensilvania,
EUA, no período de 24 a 30 de junho de 2017”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade.  12. Relatora: Jéssica Cristhine Gallego. Processo: 159030/2017-18. Assunto:
Afastamento para cursar pós-graduação  stricto  sensu –  Mestrado.  Interessada:  Beatriz
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Ignatius Nogueira. Após discussão, o Conselho optar por retirar o processo da pauta e retornar
para a relatora. 13. Relator: Carlos Eduardo Zacarkim. Processo: 158064/2017-87. Assunto:
Solicitação de consulta para fins de redistribuição. Interessado: Rubens Fey. O conselheiro
Joel Gustavo Teleken fez leitura do relato do processo em pauta, emitido pelo conselheiro relator,
em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Diante da falta de interesse do departamento de
Ciências  Agronômicas  e  a  ausência  do  código  de  vaga  no  departamento,  sou  de  parecer
DESFAVORÁVEL ao  pedido  de  redistribuição  professor  Rubens  Fey”. Posto  em votação,  o
parecer foi aprovado por unanimidade. 14. Relator: Leandro Portz. Processo: 160168/2017-51.
Assunto:  Solicitação  de  consulta  para  fins  de  redistribuição.  Interessado:  Ricardo
Schneider.  Após discussão, o conselho optar por retirar o processo da pauta e retornar para o
relator. 15. 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.  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  à  participação  dos  servidores  Eliana  Santana  Lisboa
(Departamento  de  Sociais  e  Humanas  –  DSH),  Jéfer  Benedett  Dörr  (Departamento  de
Engenharias e Exatas – DEE) e Marcos Antônio Schreiner (DEE), de acordo com o convite
apresentado”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  16. Abertura de
Teste  Seletivo,  Área  de  Conhecimento:  Produção  e  Saúde  de  Suínos.  Interessado:
Departamento de  Zootecnia.  O conselheiro  Américo  Fróes  Garcez  Neto  discorreu  sobre  a
abertura  de  teste  seletivo  para  contratação  de  professor  substituto  na  área  de  conhecimento
Produção  e  Saúde  de  Suínos;  matéria  específica:  Produção  de  Aves  e  Suínos,  Zootecnia  I,
Doenças  de  Suínos,  Tópicos  Especiais  em Produção e  Sanidade de Suínos.  A aprovação da
abertura do teste seletivo, ocorrida na plenária do Departamento de Zootecnia deu-se como se
segue. O regime de trabalho será de quarenta horas semanais. A titulação mínima exigida será
Mestrado  em  Ciência  Animal,  Ciências  Veterinárias  ou  Zootecnia.  O  programa  de  prova
consistirá dos seguintes pontos: 1. Introdução à suinocultura e Análise do complexo suinícola –
suinocultura  no  Brasil  e  no  mundo;  2. Sistemas  de  produção  de  suínos  e  organização  da
produção;  3. Biossegurança  em suinocultura;  4. Qualidade  da  carne  suína  e  importância  da
atividade no cenário nacional e internacional; 5. Aspectos relacionados à fêmea reprodutora –
manejo da reprodutora; 6. Aspectos relacionados com o reprodutor – manejo do reprodutor; 7.
Aspectos relacionados com o leitão na maternidade e creche; 8. Aspectos relacionados com o
leitão no crescimento  e  terminação;  9. Manejo dos  dejetos  e  destino  de animais  mortos  em
suinocultura; 10. Manejo para prevenção de entrada de enfermidades nas granjas suinícolas e; 11.
Impacto  do  manejo  na saúde dos  suínos.  A natureza  das  provas  será  análise  de  currículo  e
didática. O período provável de inscrições será a primeira quinzena do mês de agosto do ano de
dois mil e dezessete. O local de inscrição será a Secretaria dos Departamentos do Setor Palotina
– UFPR, Rua Pioneiro, 2153, Jardim Dallas, CEP: 85950-000, Palotina – Paraná, das 8 (oito)
horas até as 17 (dezessete) horas. Posto em votação, a abertura do teste seletivo foi aprovada por
unanimidade.  17.  Abertura  de  Teste  Seletivo,  Área  de  Conhecimento:  Aquicultura  e
Metabolismo. Interessado: Departamento de Zootecnia. O conselheiro Américo Fróes Garcez
Neto discorreu sobre a abertura de teste seletivo para contratação de professor substituto na área
de conhecimento Aquicultura e Metabolismo; matéria específica: Bromatologia, Bromatologia e
Forragicultura,  Nutrição  de  Organismos  Aquáticos,  Qualidade  de  Água  para  Aquicultura,
Bioquímica . A aprovação da abertura do teste seletivo, ocorrida na plenária do Departamento de
Zootecnia  deu-se como se segue.  O regime de trabalho será de quarenta  horas  semanais.  A
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titulação  mínima  exigida  será  Mestrado  na  Área  de  Zootecnia  /  Recursos  Pesqueiros  .  O
programa de prova consistirá dos seguintes pontos: 1. Química e metabolismo de carboidratos; 2.
Bioquímica de proteínas e aminoácidos em peixes; 3. Ingredientes e análise de alimentos na
aquicultura; 4. Formulação e processamento de rações para organismos aquáticos; 5. Alimentos,
alimentação e exigência nutricional de organismos aquáticos e; 6. Parâmetros físicos e químicos
da qualidade da água na aquicultura. A natureza das provas será análise de currículo e didática. O
período provável de inscrições será a primeira quinzena do mês de julho do ano de dois mil e
dezessete. O local de inscrição será a Secretaria dos Departamentos do Setor Palotina – UFPR,
Rua Pioneiro, 2153, Jardim Dallas, CEP: 85950-000, Palotina – Paraná, das 8 (oito) horas até as
17  (dezessete)  horas.  Posto  em  votação,  a  abertura  do  teste  seletivo  foi  aprovada  por
unanimidade.  18. Informes do Departamento de Zootecnia. 1.  O conselheiro Américo Fróes
Garcez Neto falou sobre o evento de extensão “Workshop água para para peixes: monitorar para
prosperar”,  atividade  de  extensão  sem  arrecadação  de  recursos  financeiros  organizada  pela
docente  do  Departamento  de  Zootecnia  Lilian  Dena  dos  Santos.  Não  haverá  ônus  para  o
Departamento. O workshop será realizado no dia vinte e seis de maio de dois mil e dezessete. 2.
O conselheiro Américo Fróes Garcez Neto informou que,  diante  da iminência do pedido de
afastamento para estudos da docente Lilian Dena dos Santos, suplente de chefe do Departamento
de Zootecnia e consequente pedido de exoneração do cargo de suplente de chefe, a plenária do
Departamento  indicou suplente  o  docente  Willian  Gonçalves  do  Nascimento  para  assumir  a
suplência, nos termos do inciso terceiro do artigo segundo da Resolução 04/95-COUN. Assuntos
gerais. A Presidente informou que o Reitor, professor Ricardo Marcelo Fonseca esteve no Setor
Palotina e falou de cortes orçamentários e de pessoal terceirizado. Informou que a partir do dia
vinte de maio de dois mil e dezessete, encerra-se o contrato da da empresa de manutenção. Não
se sabe quando será feito novo contrato e é provável que nos próximos trinta dias o Setor ficará
sem manutenção.  Enfatizou que a  Direção está  cobrando das  pró-reitorias  a resolução desse
problema.  Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a reunião às dezesseis horas e vinte e um 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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