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Ata da 65.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade
Federal do Paraná, realizada em vinte e três de junho de dois mil e dezessete.  Aos vinte e
três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às catorze horas e três 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, Camila Tonezer, Cristiano Andrigheto, Ivonete Rossi Bautitz, Marcos Antonio Schreiner,
Nelson Luis Mello Fernandes, Robson Fernando Missio, Thamis Meurer e Wilson de Aguiar
Beninca. Presentes também os conselheiros suplentes Alessandro Jefferson Sato, Edilson Caron,
Eliane Hermes, Geraldo Camilo Alberton, Katherinne Maria Spercoski, Leandro Paiola Albrecht,
Leandro  Portz,  Maria  Cristina  Milinsk,  Mauricio  Romani,  Patricia  da  Costa  Zonetti,  Raquel
Stroher  e  Willian  Gonçalves  do  Nascimento.  Justificaram  sua  ausência  os  conselheiros
Alexandre Leandro Pereira, Aline de Marco Viott, Ana Carolina de Camargo, Elisandro Pires
Frigo, Erica Cristina Bueno do Prado Guirro, Jéssica Cristhine Gallego, Jonathan Dieter, Luciano
dos Santos Bersot, Luis Fernando Souza Gomes, Roberto Luis Portz, Selmar José Basso e Silvia
Cristina Osaki. Havendo quórum a Presidente saudou a todos e declarou iniciada a reunião. Foi
aprovada a inclusão do ponto de pauta número “35. Homologação da aprovação ad referendum
referente ao afastamento do país para participação no 2º Fórum de Jovens Cientistas do BRICS
na  China,  processo  23075.180980/2017-01.  Interessado  Eduardo  Lucas  Konrad  Burin”.  Foi
aprovada a inversão dos pontos de número 21, 29 e 34. Ordem do dia: 1. Apreciação da ata da
64.ª Reunião (Ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina. Após correções, colocado
em regime de votação, a ata da 64.ª reunião do Conselho Setorial, foi aprovada por unanimidade.
2. Posse de novos membros do conselho Setorial.  Foram apresentados os nomes dos novos
membros  do  Conselho  Setorial:  Ivonete  Rossi  Bautitz,  representante  dos  programas  de  pós-
graduação  stricto  sensu  e  sua  suplente,  Eliane  Hermes;  Willian  Gonçalves  do  Nascimento,
suplente  de  chefe  do  Departamento  de  Zootecnia;  e  os  representantes  discentes  Caio  Risso
Gurgel  do  Amaral,  Ana  Carolina  de  Camargo,  Poliana  Laís  Zanetti  Andrade  e  João  Victor
Martinelli  e  seus  respectivos  suplentes  Lorena  de Anhaia  Kava,  Larissa Aguiar  Moreira  dos
Santos,  Francielli  França  Ferraz  e  Manoel  Penachio  Gonçalves.  3.  Relator:  Almir Manoel
Cunico. Processo: 23075.172618/2017-59. Assunto: Aproveitamento de candidato aprovado
em concurso público. Interessado: Departamento de Biociências.  O conselheiro relator fez
leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo:  “Sou de
parecer favorável ao aproveitamento da candidata ADRIANA FIORINI, aprovada em terceiro
lugar no concurso público referente ao Edital nº 401/15 - PROGEPE, na Área de Conhecimento
de  Genética  e  Biologia  Celular  a  vaga  disponibilizada  pela  demissão  da  professora  Ivana
Tramontina Rotta, conforme Portaria 135R da Reitoria da UFPR publicada no Diário Oficial
da União em 13 de março de 2017. Também emito parecer favorável a manutenção do contrato
da professora substituta Vania Cristina Desoti até que a vaga seja efetivamente ocupada”. Neste
momento, ausentou-se do recinto da reunião o servidor Fabio Rogerio Rosado, cônjuge de uma
das interessadas do processo. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  4.
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. O docente Fabio Rogerio Rosado, membro da comissão eleitoral, fez apresentação da
minuta de resolução elaborada pela comissão. Posto em votação, a resolução foi aprovada por
unanimidade. 5. Homologação da aprovação ad referendum referente ao resultado da eleição
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para consulta de membros titular e suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,
processo 23075.172247/2017-13. O conselheiro Wilson de Aguiar Beninca, relator do processo
em pauta fez leitura do relato emitido por ele, aprovado ad referendum do Conselho Setorial. No
relato  consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Considerando que  a  abertura  do  processo,  a
documentação anexada e  o  processo  de  consulta  eleitoral  atenderam as  resoluções,  sou de
PARECER  FAVORÁVEL  a  este  processo  que  elegeu  a  Professora  Roberta  Paulert
(Representante) e o Professor Leandro Portz (Suplente) como representantes do Setor Palotina
junto ao conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE)”. Posto em votação, o ad referendum
foi homologado por unanimidade. 6. Homologação da aprovação ad referendum da Resolução
06/2017-SPA, que Estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor, para eleição de
representante técnico-administrativo suplente junto ao Conselho Setorial.  Foi feita breve
apresentação da resolução 06/2017-SPA, aprovada  ad referendum do Conselho Setorial. Posto
em votação, o ad referendum foi homologado por unanimidade. 7. Homologação da aprovação
ad  referendum referente  à  abertura  de  Teste  Seletivo  na  Área  de  Conhecimento:
Anatomofisiologia  Animal,  processo  23075.175160/2017-90.  O  conselheiro  Cristiano
Andrigheto discorreu sobre a necessidade de abertura de teste seletivo na área de conhecimento
Anatomofisiologia Animal em decorrência afastamento por motivo de saúde do docente Giuliano
Gustavo Lesnau. A abertura do teste seletivo foi aprovada ad referendum do Conselho Setorial.
Posto  em votação,  o  ad referendum foi  homologado  por  unanimidade.  8.  Homologação da
indicação  da  comissão  de  homologação  das  inscrições  do  teste  seletivo,  área  de
conhecimento  Aquicultura  e  Metabolismo,  edital  n.º  211/17-PROGEPE.  Solicitante:
Departamento de Zootecnia.  O conselheiro Américo Fróes Garcez Neto apresentou os nomes
dos  indicados  pela  plenária  do  Departamento  de  Zootecnia  para  compor  a  comissão  de
homologação das inscrições do teste seletivo, área de conhecimento Aquicultura e Metabolismo,
edital  n.º  211/17-PROGEPE:  titulares:  José  Antônio  de  Freitas,  presidente;  Leandro  Portz,
relator; e Daiane Gullich Donin. Suplentes: Eduardo Luis Cupertino Ballester e Alvaro Jose de
Almeida Bicudo. Posto em votação, a composição da comissão foi aprovada por unanimidade. 9.
Homologação da indicação da comissão de homologação das inscrições do teste seletivo,
área de conhecimento Anatomofisiologia Animal, edital n.º 211/17-PROGEPE. Solicitante:
Departamento de Biociências.  O conselheiro Cristiano Andrigheto apresentou os nomes dos
indicados  pela  plenária  do  Departamento  de  Biociências  para  compor  a  comissão  de
homologação das inscrições do teste seletivo, área de conhecimento Anatomofisiologia Animal,
edital n.º 211/17-PROGEPE: titulares: Nei Moreira, presidente; Luana Célia Stunitz da Silva,
relatora;  e  Arlei  José Birk.  Suplentes:  Katherinne  Maria  Spercoski,  Marco Antonio  Bacellar
Barreiros e Olicies da Cunha. Posto em votação, a composição da comissão foi aprovada por
unanimidade.  10. Relator: Mauricio Romani. Processo: 23075.166563/2017-48. Assunto: 2ª
etapa de avaliação de estágio probatório. Interessada: Eliana Santana Lisbôa. O conselheiro
relator fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo:
“Sou de parecer favorável à aprovação do resultado da segunda avaliação de desempenho em
Estágio  Probatório  da  docente  Eliana  Santana  Lisboa”.  Posto  em  votação,  o  parecer  foi
aprovado  por  unanimidade.  11.  Relator:  Marcos  Antonio  Schreiner.  Processo:
23075.161640/2017-73. Assunto: 3ª etapa de avaliação de estágio probatório. Interessado:
Marcos Vinicius de Oliveira Assis. 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 MARCOS VINICIUS OLIVEIRA
DE ASSIS foi  realizada de  acordo com a Resolução 002/00 – COPLAD, sou de PARECER
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FAVORÁVEL quanto  ao processo  de avaliação realizado”.  Posto  em votação,  o  parecer  foi
aprovado por unanimidade.  12. Relatora: Raquel Stroher. Processo: 23075.167810/2017-23.
Assunto:  Inclusão  da  disciplina  Optativa  -  Astronomia  Básica  DEE117.  Interessada:
Coordenação do Curso de Ciências Biológicas. A conselheira relatora fez leitura do relato do
processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer favorável à
inclusão da disciplina Astronomia Básica (DEE117) com carga horária de 36 horas no rol de
disciplinas optativas do Curso de Ciências Biológicas - Modalidade Licenciatura (68-B),  do
Setor  Palotina”.  Posto  em votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  13.  Relator:
Jonathan Dieter. Processo: 23075.172978/2017-51. Assunto: Criação de Disciplina optativa.
Interessado: Departamento de Ciências Veterinárias; Coordenação do Curso de Medicina
Veterinária.  Processo retirado de pauta em virtude de nem o relator nem seu suplente estarem
presentes  na  reunião. 14.  Relator:  Jonathan  Dieter.  Processo:  23075.167728/2017-07.
Assunto: adição de nova disciplina no rool (sic) de disciplinas optativas do PPC do curso de
Veterinária. Interessado: Departamento de Zootecnia. Processo retirado de pauta em virtude
de nem o relator nem seu suplente estarem presentes na reunião. 15. Relator: Jonathan Dieter.
Processo:  23075.170956/2017-56.  Assunto:  Criação  de  Disciplina  Optativa.  Interessado:
Alvaro Jose de Almeida Bicudo. Processo retirado de pauta em virtude de nem o relator nem
seu  suplente  estarem  presentes  na  reunião.  16.  Relatora:  Raquel  Stroher.  Processo:
23075.176636/2017-18.  Assunto:  Inclusão  de  três  disciplinas  optativas  no  Currículo  do
Curso 25B Versão 2017. Interessado: Curso de Medicina Veterinária. A conselheira relatora
fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de
parecer  favorável  à inclusão das disciplinas Tecnologia do Pescado (DZO009),  Ranicultura
(DZO012) e Análise Sensorial de Alimentos e Bebidas (DZO017) no rol de optativas do Curso
de Medicina  Veterinária  do  Setor  Palotina”.  Posto  em votação,  o  parecer  foi  aprovado por
unanimidade.  17.  Relatora:  Thamis  Meurer.  Processo:  23075.174045/2017-06.  Assunto:
Solicitação  de  Criação  de  Disciplina  Optativa  _  Empreendedorismo  e  Inovação.
Interessado: Departamento de Engenharias e Exatas.  A conselheira relatora fez leitura do
relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo:  “Considerando o
atendimento  à  Resolução  30/90-CEPE,  com  a  aprovação  da  criação  da  disciplina  no
Departamento responsável pela oferta da disciplina e nos Colegiados dos cursos de Graduação
do Setor Palotina, bem como a relevância do tema para a capacitação dos discentes para o
ingresso e desenvolvimento no mercado de trabalho, sou de parecer favorável à criação da
disciplina  optativa  de  Empreendedorismo e  Inovação  pelo  Departamento  de  Engenharias  e
Exatas para fazer parte do rol de disciplinas optativas à ser ofertada aos cursos de graduação
do  Setor  Palotina  (Processo  nº  23075.174045/2017-06)”.  Posto  em  votação,  o  parecer  foi
aprovado  por  unanimidade.  18.  Relatora:  Maria  Crsitina  Milinsk.  Processo:
23075.162902/2016-36. Assunto: Solicitação de inclusão de disciplinas optativas no rol de
optativas  do  Curso  de  Ciências  Biológicas.  Interessado:  Departamento  de  Sociais  e
Humanas.  A conselheira relatora fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o
seguinte parecer conclusivo: “Diante dos fatos relatados nos documentos anexados ao processo,
sou de Parecer Favorável ao encaminhamento do processo a PROGRAD/COPEG para a adição
curricular  das  disciplinas  optativas  Etnociência  (DSH029),  Políticas  Públicas  no  Contexto
Brasileiro  (DSH030),  Leitura  Dirigida  de  Paulo  Freire  (DSH032),  Tópicos  de  Ensino  de
Computação (DSH034) e Tópicos de Ética e Educação (DSH033), no rol de optativas do Curso
de Ciências Biológicas modalidade Licenciatura, oferecidas pelo Departamento de Sociais e
Humanas”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  19. Relator: Luciano
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dos Santos Bersot. Processo: 23075.172675/2017-38. Assunto: Erika Izumi – redistribuição.
Interessada: Erika Izumi. Processo retirado de pauta a pedido do relator. 20. Relator: Nelson
Luis Mello Fernandes. Processo: 23075.168980/2017-25. Assunto: Redistribuição de Juliano
Gonçalves Pereira. Interessado: Juliano Gonçalves Pereira. O conselheiro relator fez leitura
do relato do processo em pauta,  em que consta o seguinte parecer conclusivo:  “Como estes
preceitos foram analisados pelo departamento (DBC), onde o docente solicita sua remoção e
após  discussão,  ficou  claro  que  o  departamento  não  possui  código  de  vaga  disponível,
acompanho o parecer DESFAVORÁVEL a solicitação do docente da UNIPAMPA”.  Posto em
votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  22.  Relatora:  Andréia  Isaac.  Processo:
23075.177355/2017-74. Assunto: Afastamento para Pós-Doutoramento. Interessada: Eliane
Cristina  Gruszka  Vendruscolo.  Processo  retirado  de  pauta  em  virtude  de  a  conselheira
designada  relatora  encontrar-se  em  férias.  23.  Relatora:  Ivonete  Rossi  Bautitz.  Processo:
23075.179105/2017-79. Assunto: Solicitação de afastamento para apresentar trabalhos em
Conferência Internacional nos EUA. Interessado: Nei Moreira.  A conselheira relatora fez
leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo:  “Sou de
parecer  FAVORÁVEL  ao  afastamento  do  país  solicitado  pelo  prof.  Nei  Moreira  para
participação e apresentação de trabalho no evento 6th ISWE Conference.”. Posto em votação, o
parecer foi aprovado por unanimidade. O processo deverá voltar para o interessado, para que ele
insira informações a respeito do ônus do afastamento e faça o encaminhamento necessário.  24.
Relatora: Ivonete Rossi Bautitz. Processo: 23075.179038/2017-92. Assunto: Solicitação de
Afastamento do País para viagem para França. Interessado: Fernando Willyan Trevisan
Leivas.  A conselheira  relatora  fez  leitura  do relato  do processo em pauta,  em que consta  o
seguinte parecer conclusivo:  “Sou de parecer FAVORÁVEL ao afastamento do país solicitado
pelo  prof.  Fernando  W.  T.  Leivas  para  realizações  de  estudos  relacionados  ao  Programa
Refauna”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  25. Relatora: Jéssica
Cristhine Gallego. Processo: 23075.159030/2017-18. Assunto: Afastamento para cursar pós-
graduação  strictu  sensu  -  Mestrado.  Interessada:  Beatriz  Ignatius  Nogueira.  Processo
retirado da pauta a pedido da relatora, em virtude de a interessada não apresentar a tempo a
documentação  solicitada  por  ela.  26.  Relator:  Nelson  Luis  Mello  Fernandes.  Processo:
23075.167707/2017-83.  Assunto:  Solicitação  de  abertura  de  Teste  Seletivo,  Área  de
Conhecimento:  Estudos  Surdos,  Linguística  e  Libras.  Interessado:  Departamento  de
Sociais e Humanas. Ponto retirado de pauta a pedido do conselheiro relator, devido à apreciação
deste ponto depender do parecer do relato do processo 23075.159030/2017-18, que ainda não foi
apresentado  ao  Conselho  Setorial.  27.  Relatora:  Eliane  Hermes.  Processo:
23075.159746/2016-26. Assunto: Participação como professora colaboradora no Mestrado
nacional em Ensino de Física na UEM. Interessada: Mara Fernanda Parisoto. A conselheira
relatora fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo:
“Considerando  o  exposto,  sou  de  parecer  favorável  a  participação  da  professora  Mara
Fernanda Parisoto como professora colaboradora no Mestrado Nacional Profissional de Ensino
de Física na Universidade Estadual de Maringá (UEM), Campus Maringá”. Posto em votação,
o parecer foi aprovado por unanimidade. 28. Relator: Alexandre Leandro Pereira. Processo:
23075.168862/2017-17. Assunto: Autorização especialização externa. Interessada: Aline de
Marco  Viott.  A conselheira  Patricia  da  Costa  Zonetti  fez  leitura  do  relato  emitido  pelo
conselheiro relator, em que consta o seguinte parecer conclusivo “Considerando o histórico e as
considerações indicadas, sigo o parecer departamental, sendo de parecer FAVORÁVEL quanto
ao pedido da Professora Aline de Marco Viott para participar como docente no Curso de Pós-
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Graduação Lato  Sensu Saúde  e  Manejo  Sanitário  na  Suinocultura  da  PUC-PR”.  Posto  em
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  29. Relator: Américo Fróes Garcez Neto.
Processo: 23075.173136/2017-16. Assunto: Criação do Regimento da Fazenda Experimental
do Setor Palotina. Interessado: Setor Palotina. O conselheiro relator fez leitura do relato do
processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Levando-se em consideração
que o regimento proposto atende às normas internas da UFPR, e a correção sugerida, sou de
parecer FAVORÁVEL à proposta do Regimento da Fazenda Experimental do Setor Palotina da
Universidade Federal do Paraná”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.
A Presidente  agradeceu  aos  membros  da  comissão  que  elaborou  o  regimento  da  Fazenda
Experimental e informou que o docente Laércio Augusto Pivetta será nomeado diretor desse
órgão suplementar. 30. Relator: Geraldo Camilo Alberton. Processo: 23075.165698/2017-96.
Assunto:  Alteração  no  regimento  interno  da  CEUA –  Palotina.  Interessada:  CEUA.  O
conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer
conclusivo: “Sou de parecer para a alteração dos Artigos 7º e 15º da Resolução CEUA-Palotina
conforme o texto proposto nas considerações deste parecer”. Posto em votação, o parecer foi
aprovado por unanimidade.  31. Eleições para a Coordenação do Curso de Engenharia de
Aquicultura.  Solicitante:  Carlos  Eduardo  Zacarkim.  Foram  indicados  os  nomes  dos
servidores Jonathan Dieter e Ademir Heldt e do discente Caio Risso Gurgel do Amaral para
compor  a  comissão  eleitoral  para  escolha  de  coordenador  e  vice-coordenador  do  Curso  de
Engenharia  de  Aquicultura.  Posto  em votação,  a  composição  da  comissão  foi  aprovada  por
unanimidade.  33. Indicação de membros para compor Comissão Eleitoral para escolha de
Chefe e Suplente de Chefe do Departamento de Sociais e Humanas. Solicitante: Direção.
Foram  indicados  os  nomes  dos  servidores  Nelson  Luis  Mello  Fernandes,  Roberta  Chiesa
Bartelmebs, Karianny Aparecida Gerotto del Mouro e da discente Larissa Aguiar Moreira dos
Santos  para  compor  a  comissão  eleitoral  para  escolha  de  chefe  e  suplente  de  chefe  do
Departamento de Sociais e Humanas. Posto em votação, a composição da comissão foi aprovada
por unanimidade.  34. Informe: realização do evento “I curso de inverno em bioquímica e
biologia molecular: Métodos e Aplicações em Biomoléculas”. Solicitante: Marise Fonseca
dos Santos. O docente Isac George Rosset fez breve apresentação do evento intitulado “I curso
de inverno em bioquímica e biologia molecular: Métodos e Aplicações em Biomoléculas”, que
será realizado no entre os dias três e cinco de agosto de dois mil e dezessete. 35. Homologação
da aprovação ad referendum referente ao afastamento do país para participação no 2º
Fórum  de  Jovens  Cientistas  do  BRICS  na  China,  processo  23075.180980/2017-01.
Interessado Eduardo Lucas Konrad Burin. A Presidente apresentou o pedido de afastamento
do país do docente Eduardo Lucas Konrad Burin, que participará do evento “2º Fórum de Jovens
Cientistas do BRICS”, na cidade de Hangzhou, China, entre os dias oito e dezessete de julho de
dois mil e dezessete; aprovado  ad referendum do Conselho Setorial. Posto em votação, o  ad
referendum foi  homologado  por  unanimidade.  21.  Relator:  Leandro  Portz.  Processo:
23075.160168/2017-51.  Assunto:  Solicitação  de  consulta  para  fins  de  redistribuição.
Interessado: Ricardo Schneider.  O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em
pauta,  em que consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Sou de  parecer  DESFAVORÁVEL ao
pleito”. Posto em discussão e votação foi aprovado o pedido de vista do conselheiro Robson
Fernando  Missio.  32.  Dia  de  Campo  Aquicultura  Sustentável:  Tecnologia,  Ciência  e
Inovação.  Solicitante:  Carlos  Eduardo Zacarkim.  O conselheiro  Leandro  Portz  fez  breve
apresentação do evento intitulado “Dia de Campo Aquicultura Sustentável: Tecnologia, Ciência e
Inovação”.  Assuntos gerais.  A Presidente informou que será convocada reunião extraordinária
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do Conselho Setorial para o dia vinte e oito de junho de dois mil e dezessete, às sete horas e
trinta  minutos.  Pediu  que,  quando  um conselheiro  tiver  relato  para  apresentar  no  Conselho
Setorial e não puder comparecer à reunião, que seu suplente seja comunicado para fazer a leitura
do relato e que esteja a par do assunto a ser relatado para responder possíveis questionamentos
dos conselheiros. Se o suplente tiver relato para apresentar, mas não puder comparecer, o titular
de seu assento deverá estar presente e da mesma forma ciente do assunto a ser relatado. Caso
nenhum dos dois esteja presente, a Direção tomará providências para que não haja prejuízo nos
prazos de tramitação do processo. Informou ainda que no dia vinte e um de junho de dois mil e
dezessete,  ela  e  o  professor  Elisandro  Pires  Frigo,  diretor  do  Setor  Palotina,  estiveram em
reunião  do  Conselho  Universitário  da  UFPR,  reunião  em que  foi  aprovada  a  programação
orçamentária da UFPR para o exercício de 2017, destacou o trabalho do professor Elisando Pires
Frigo na elaboração da programação orçamentária. O conselheiro Leandro Portz passou alguns
informes sobre o novo sistema de progressão docente; foi elaborado um aplicativo que buscará
dados de diversos bancos de dado, exceto o Sistema de Gestão Acadêmica da Pós Graduação –
SIGA; por isso, quem atua na em programas de pós-graduação deverá enviar a documentação
comprobatória digitalizada; quando o docente solicitar sua progressão, o sistema mostrará um
sinal de que a documentação está completa, caso isso não ocorra, o docente será orientado a
prestar informações adicionais. Solicitações de progressão com pendências serão analisadas por
membro da Comissão Permanente de Pessoal Docente da Universidade – CPPD, e casos de
grande complexidade serão analisados pela plenária dessa comissão. Falou da necessidade de
docente do Setor Palotina para representar o Setor na CPPD, já que seu mandato se encerrará em
breve; explicou que, com o novo sistema, reuniões presenciais na cidade de Curitiba serão menos
frequentes, apenas para discussão de assuntos pontuais; a indicação é feita pela Direção do Setor
Palotina,  mas futuramente será criada norma que possibilite  escolha por  meio de eleição.  A
Presidente  passou alguns  informes  sobre  o  Programa Institucional  de  Alocação de  Pontos  e
Vagas Docentes da Universidade. Informou que é membro da Comissão de Operacionalização do
Modelo de Alocação de Pontos e Vagas Docentes – COMAP. Informou que o programa está
suprimido até o dia trinta de setembro de dois mil e dezessete; no dia quatro de julho de dois mil
e dezessete haverá reunião da COMAP para tratar de novas regras; a intenção da comissão é que
se  faça  uma  auditoria  e  revisão  de  como  estão  as  normas,  pois  foram  detectados  alguns
problemas  que  precisam  ser  resolvidos.  Todas  as  vagas  estão  voltando  para  os  próprios
departamentos em que os cargos vacaram e se verificará essa situação. Nada mais havendo a
tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às dezesseis
horas e quarenta 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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