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Ata  da  66.ª  reunião  (extraordinária)  do  Conselho  Setorial  do  Setor  Palotina  da
Universidade Federal do Paraná, realizada em vinte e oito de junho de dois mil e dezessete.
Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às sete horas e trinta
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  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, Américo
Fróes  Garcez  Neto,  Camila  Tonezer,  Carlos  Eduardo  Zacarkim,  Cristiano  Andrigheto,  João
Victor Martinelli, Jonathan Dieter, Luis Fernando Souza Gomes, Nelson Luis Mello Fernandes,
Poliana Laís Zanetti Andrade, Roberta Paulert, Roberto Rochadelli – decano do Departamento de
Sociais e Humanas –, Robson Fernando Missio, Thamis Meurer e Wilson de Aguiar Beninca.
Presentes também os conselheiros suplentes Alessandro Jefferson Sato, André Martins Vaz dos
Santos, Edilson Caron, Geraldo Camilo Alberton, Jéssica Cristhine Gallego, Katherinne Maria
Spercoski,  Maria  Cristina  Milinsk,  Mauricio  Romani,  Raquel  Stroher,  Rodrigo  Sequinel  e
Willian Gonçalves do Nascimento.  Justificaram sua ausência os conselheiros Eliane Hermes,
Ivonete Rossi Bautitz,  Patricia da Costa Zonetti,  Roberto Luis Portz e Silvia Cristina Osaki.
Havendo  quórum  o  presidente  saudou  a  todos  e  declarou  iniciada  a  reunião.  O  presidente
informou que o professor Luis Carlos Dias solicitou voz nos pontos de pauta 8 e 9. Posto em
votação, a plenária do Conselho Setorial aprovou por unanimidade a oportunidade a voz nos
pontos de pauta solicitados.  O professor Cassio Alves solicitou voz na próxima reunião sem
mencionar qual o ponto de pauta. Posto em votação, a plenária do Conselho Setorial negou sua
solicitação  de voz em reunião  do Conselho Setorial.  Ordem do dia:  1.  Relator:  Jonathan
Dieter.  Processo:  23075.172978/2017-51.  Assunto:  Criação  de  Disciplina  optativa.
Interessado: Departamento de Ciências Veterinárias; Coordenação do Curso de Medicina
Veterinária.  O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o
seguinte  parecer  conclusivo:  “De  acordo  com  as  considerações  relatadas,  meu  parecer  é
FAVORÁVEL, sendo recomendada a criação das disciplinas”. Posto em votação, o parecer foi
aprovado por  unanimidade.  2.  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.  O conselheiro relator fez leitura do
relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “De acordo com as
considerações  relatadas,  meu  parecer  é  FAVORÁVEL,  sendo  recomendada  a  inclusão  da
disciplina de Bubalinocultura como optativa ao novo PPC do Curso de Medicina Veterinária -
Palotina”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  3. Relator: Jonathan
Dieter.  Processo:  23075.170956/2017-56.  Assunto:  Criação  de  Disciplina  Optativa.
Interessado: Alvaro Jose de Almeida Bicudo.  O conselheiro relator fez leitura do relato do
processo  em  pauta,  em  que  consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “De  acordo  com  as
considerações  relatadas,  meu  parecer  é  FAVORÁVEL,  sendo  recomendada  a  inclusão  da
disciplina de Zootecnia Geral como optativa ao novo PPC do Curso de Medicina Veterinária -
Palotina”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 4. Relatora: Katherinne
Maria  Spercoski.  Processo:  23075.181553/2017-32.  Assunto:  Inclusão  de  disciplinas
optativas. Interessado: Departamento de Biodiversidade. A conselheira relatora fez leitura do
relato  do  processo  em pauta,  em que  consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Baseada  nos
documentos apresentados no Processo 23075.181553/2017-32, descritos nesse parecer, sou de
PARECER  FAVORÁVEL  à  inclusão  da  disciplina  Recursos  Naturais  e  Sustentabilidade
(DBD014), oriunda do Departamento de Biodiversidade, com carga horária de 30 horas, no rol
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de optativas da Modalidade Bacharelado (68-C) e Modalidade Licenciatura (68-B)”. Posto em
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  5. Relatora: Katherinne Maria Spercoski.
Processo:  23075.177355/2017-74.  Assunto:  Afastamento  para  Pós-Doutoramento.
Interessada: Eliane Cristina Gruszka Vendruscolo. A conselheira relatora fez leitura do relato
do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Baseada nos documentos
apresentados no Processo 23075.177355/2017-74, descritos nesse parecer,  sou de PARECER
FAVORÁVEL  ao  afastamento  temporário  no  país,  para  Pós-Doutoramento  em  Ciências-
Bioquímica, no período de 01/08/2017 a 31/07/2018, da professora Eliane Cristina Gruszka
Vendruscolo”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 6. Relatora: Jéssica
Cristhine Gallego. Processo: 23075.159030/2017-18. Assunto: Afastamento para cursar pós-
graduação strictu sensu – Mestrado. Interessada: Beatriz Ignatius Nogueira. 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 o processo 23075.159030-2017-18
foi aberto na data de 13/03/2017 o qual foram necessárias adequações em conformidade com a
portaria Nº 15867/PROGEPE em que o prazo mínimo de antecedência, para envio à URFC, é
de 20 dias antes do início do afastamento, a data para início de afastamento foi alterada do dia
01/03/2017 para início no dia 17/07/2017. Considerando que na cópia do extrato da Ata da 38ª
reunião (ordinária) do Departamento de Sociais e Humanas, anexada posteriormente, consta
que a servidora/docente Raquel  Angela Speck assumirá os  encargos didáticos  somente pelo
período do segundo semestre conforme estabelece a redação do Art. 8º da resolução nº 66/98 –
CEPE e no item 6.3.1 da PORTARIA Nº 15867 /PROGEPE. Sou de PARECER FAVORÁVEL ao
pedido de afastamento para estudos, ao nível de MESTRADO, da servidora docente Beatriz
Ignatius  Nogueira”. Após  o  relato,  o  presidente  solicitou  que  o  processo  retornasse  para
diligência no Departamento de Sociais e Humanas devido à não indicação de docente para cobrir
o tempo total de afastamento da docente Beatriz Ignatius Nogueira.  7. 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  foi  retirado da pauta desta  reunião.  Neste  momento  foi  solicitada  pelo presidente  a
inversão do ponto de pauta 9 para apreciação anterior ao ponto 8. Posto em votação, a inversão
dos pontos 8 e 9 foram aprovados por unanimidade.  9. Relator: Geraldo Camilo Alberton.
Processo:  23075.173532/2017-43.  Assunto:  Pedido  de  reconsideração.  Interessados:  Luiz
Carlos  Dias;  Eliana  Santana  Lisbôa;  Leandro  Siqueira  Palcha;  Roberto  Rochadelli;
Raquel Angela Speck. O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta, em que
consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Sou  de  parecer  pelo  indeferimento  do  pedido  de
reconsideração ao parecer da Profa Maria Cristina Milinsk Processo de n° 23075.160731/2017-
9.” O  professor  Luiz  Carlos  Dias,  que  solicitou  voz  ao  início  da  reunião,  informou  que  a
disciplina Introdução à Sociologia tem sido questionada desde o início da criação do Curso de
Engenharia de Energias Renováveis até o momento em que foi solicitada a oferta para o DSH,
pois  não  havia  e  ainda  não  há  professor  no  Departamento  que  tenha  formação  na  área  da
disciplina Introdução à Sociologia. Informou ainda que propôs em outras situações a oferta desta
disciplina em um momento posterior ao período ideal do currículo do curso. A professora Maria
Cristina informou o DSH deveria ter analisado as futuras ofertas de disciplinas e feito concurso
para que fosse atendida esta área, visto que se trata de disciplina obrigatória. Continuou em sua
fala dizendo que mesmo com professores no departamento que não têm formação específica,
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acredita que os docentes possam aprender o suficiente para ministrar esta disciplina. Posto em
votação,  o  parecer  foi  deferido  por  maioria  de  votos,  sendo  1  (um)  voto  desfavorável  ao
deferimento e 19 (dezenove) votos favoráveis ao deferimento. 8. Relatório parcial da comissão
para acompanhamento das atividades do Departamento de Sociais e Humanas, designada
pela  portaria  549/2017-SPA.  O professor  Wilson de Aguiar  Beninca  apresentou o  relatório
inicial das atividades de acompanhamento do Departamento de Sociais e Humanas e apresentou
a  seguinte  consideração:  “O  DSH  é  um  Departamento  importante  para  o  andamento  das
atividades dos cursos do Setor, atendendo a formação básica dos cursos de Licenciatura, bem
como a formação política e social dos discentes. Ficou evidente para a Comissão, que há no
Departamento  uma divisão  de  áreas  baseada  na  formação  dos  docentes  e  perspectivas  de
atuação dos mesmos, sendo estas Sociais e Educação. Entretanto, os membros acreditam na
funcionalidade  do  Departamento.  A  Comissão  entende  a  necessidade  de  continuidade  das
atividades  de  acompanhamento,  diante  do  pedido  de  exoneração  da  Chefia  e  do
comprometimento de alguns docentes em buscar maior diálogo. Por fim, a Comissão relata que
se  sentiu  constrangida  na realização  de  suas  atividades  previstas  em regimento,  devido  ao
recebimento de ofício n. 038/2017-APUFPR-SSIND, mencionar alguns docentes e não tratar do
departamento  como  um  conjunto,  que  é  a  premissa  desta  Comissão”.  Assuntos  gerais.  O
presidente  solicitou  que  fosse  criada  uma  comissão  para  avaliação  e  estudo  referente  à
distribuição  de  carga  horária  docente,  número  de  vagas  nos  cursos  de  graduação  e  pós-
graduação,  turno de  oferta  dos  cursos,  padronização de disciplinas  e  padronização de  grade
curricular (15 ou 18 semanas). Após discussão sobre a formação desta comissão, ficou decidido
que será ocupada por 3 vagas dos chefes de departamentos, 3 vagas de coordenadores, 2 vagas
de técnicos administrativos, 2 vagas de discentes e uma vaga para docente da pós-graduação.
Posto  em votação  foram eleitos  por  maioria  de  votos  os  seguintes  nomes:  Geraldo  Camilo
Alberton,  Robson  Fernando  Missio  e  Katherinne  Maria  Spercoski  representantes  dos
departamentos; Luis Fernando Souza Gomes, Wilson de Aguiar Beninca e Alessandro Jefferson
Sato  representantes  das  coordenações  de  curso  de  graduação;  Ricardo Modanhese  e  Janaína
Soares Andrade Biondo representantes técnicos; João Victor Martinelli e Poliana Laís Zanetti
Andrade  representantes  discentes;  e  Almir  Manoel  Cunico  representante  da  pós-graduação;
definiu-se que a comissão escolherá, posteriormente, seu presidente. O presidente solicitou que
fosse apresentando o relatório inicial das atividades no prazo máximo de 90 (noventa) dias a
contar da data da emissão de portaria de constituição da comissão. Nada mais havendo a tratar, a
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às onze horas, da qual
eu, Isaac Cirqueira Lopes, secretário ad hoc, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada,
será assinada por todos os presentes.
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