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Ata  da  68.ª  reunião  (extraordinária)  do  Conselho  Setorial  do  Setor  Palotina  da
Universidade Federal do Paraná, realizada em dezessete de agosto de dois mil e dezessete.
Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às quinze 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,  professora  Yara  Moretto  e  os
conselheiros titulares  Alexandre Leandro Pereira, Almir Manoel Cunico, Camila Tonezer, Ana
Paula Ramao da Silva, Cristiano Andrigheto, Jéssica Cristhine Gallego, Joel Gustavo Teleken,
Luis Fernando Souza Gomes, Marcos Antonio Schreiner, Nelson Luis Mello Fernandes, Roberto
Luis Portz,  Thamis Meurer e  Wilson de Aguiar Beninca.  Presentes também os conselheiros
suplentes  Cristiano Borges  de  Camargo da  Silva,  Eliane  Hermes,  Geraldo  Camilo  Alberton,
Leandro  Portz,  Maria  Cristina Milinsk,  Raquel  Stroher  e  Willian  Gonçalves  do Nascimento.
Justificaram ausência os conselheiros  Alessandro Jefferson Sato,  Edilson Caron e  Olicies  da
Cunha.  Havendo quórum o presidente saudou a todos e declarou iniciada a reunião. Antes da
discussão da ordem do dia, decidiu-se que a reunião ordinária do Conselho Setorial inicialmente
marcada para o dia dezoito de agosto de dois mil e dezessete será realizada no dia quatro de
setembro de dois  mil  e  dezessete.  Ficou definido ainda que a  partir  da próxima reunião  do
Conselho Setorial  só entrarão na pauta de uma reunião  os  processos  que tiverem os  relatos
concluídos e enviados à Secretaria da Direção antes do momento de sua convocação. Processos
cujos relatos não estiverem prontos ficarão para a reunião imediatamente seguinte. Ordem do
dia: 1. Distribuição de códigos de vagas docentes pactuadas. O presidente fez leitura do ofício
UFPR  499/17-R,  de  lavra  da  Reitoria  da  Universidade,  em  que  o  Reitor  comunica  que  o
Ministério da Educação, por meio da Portaria 863, de catorze de julho de dois mil e dezessete,
redistribuiu  vinte  vagas  docentes  para  os  câmpus  da UFPR. As vagas  são pactuadas  para  a
expansão dos câmpus fora de Curitiba. Das vinte vagas, duas foram destinadas ao Setor Palotina.
Em seguida, o Presidente informou que o Departamento de Engenharias e Exatas ainda tem a ver
sete  vagas  referentes  ao pacto  de expansão e  o Departamento  de Sociais  e  Humanas tem a
receber quatro vagas. Essas onze vagas são referentes à implantação dos cursos de licenciatura.
Devido à liberação das duas vagas para o Setor, a Direção convocou o Conselho Setorial para
que se decida a destinação das duas vagas. Posto em discussão, as conselheiras Maria Cristina
Milinsk e Ana Paula Ramao da Silva sugeriram que a Reitoria seja cobrada quanto aos critérios
usados na distribuição das  vagas  entre  as unidades.  O Presidente pediu que os  membros do
Conselho se mobilizem com a Direção na elaboração desse questionamento. A conselheira Ana
Paula Ramao da Silva afirmou que, quando todos os cursos tiverem com turmas preenchidas em
todos  os  seus  períodos,  mantendo-se  a  constituição  atual  de  docentes  do  Departamento  de
Sociais e Humanas, estes terão carga horária média de 16 horas-aula por semana, sem incluir
nessa  conta  as  disciplinas  optativas.  Mesmo  com  o  preenchimento  de  duas  vagas  para  o
Departamento, a carga horária ainda ficará em 13,43 horas-aula por semana. O conselheiro Joel
Gustavo  Teleken  expôs  que  nos  cursos  de  Licenciatura  em Computação  e  Licenciatura  em
Ciências  Exatas,  que tem as  habilitações  Física,  Química e  Matemática,  o  Departamento de
Engenharias e Exatas tem apenas dois terços dos docentes previstos quando da implantação dos
cursos. O Departamento tem quatro docentes da área de matemática, mas são necessários oito
para o atendimento de  suas  demandas.  Os matemáticos  extrapolam dezessete  horas-aula por
semana. Há quatro docentes para atender a área de computação. Esses professores também têm
carga horária superior a dezessete horas por semana. Reiterou que as maiores demandas do seu
departamento são nas áreas de matemática e computação. O departamento ainda tem um docente
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cedido, o professor Helton José Alves; e não foi disponibilizada vaga em contrapartida à sua
cedência.  Após discussão restaram duas  propostas.  A primeira,  do Conselheiro  Joel  Gustavo
Teleken foi a de que uma vaga devesse ir para o Departamento de Engenharias e Exatas e a outra
vaga para o Departamento de Sociais e Humanas. A segunda proposta, da professora Ana Paula
Ramao da Silva  foi  de que as  duas  vagas  fossem destinadas  ao Departamento  de  Sociais  e
Humanas. Posto em votação, a proposta do conselheiro Joel Gustavo Teleken foi escolhida por
maioria de votos (18 X 1).  Sendo assim,  o Conselho Setorial  deliberou que das duas vagas
distribuídas  ao  Setor  Palotina  por  meio  do  ofício  UFPR  499/2017-R,  uma  irá  para  o
Departamento  de  Engenharias  e  Exatas  e  uma para  o  Departamento  de  Sociais  e  Humanas.
Assuntos  Gerais. O Presidente  pediu  que  os  Departamentos  de  Engenharias  e  Exatas  e  de
Sociais e Humanas decidam para que área de conhecimento irá cada vaga. Consultou o Conselho
se os membros estariam de acordo com a aprovação ad referendum dos pontos dos concursos a
serem abertos para o preenchimento das vagas. O Conselho se manifestou favoravelmente ao ad
referendum. O conselheiro Almir Manoel Cunico propôs que o Conselho Setorial designasse uma
comissão para estabelecimento de uma ordem de prioridade da distribuição de vagas docentes
entres os departamentos do Setor. O conselheiro Wilson de Aguiar Beninca afirmou que já existe
uma  comissão  –  que  foi  estabelecida  pela  portaria  577/2017-SPA.  O  conselheiro  Rodrigo
Sequinel afirmou que é preciso haver um algoritmo para interpretação inequívoca dos dados
relacionados à carga horária de cada departamento. O conselheiro Wilson de Aguiar Beninca
disse  que  os  chefes  de  Departamento  chancelarão  os  dados  levantados  pela  comissão.  O
conselheiro Jonathan Dieter afirmou que a comissão não proporá uma fórmula de distribuição de
vagas,  apenas  levantará  os  dados  relativos  a  carga  horária.  O  Presidente  parabenizou  a
coordenação  do  Curso  de  Licenciatura  em  Ciências  Exatas  pelos  resultados  alcançados  na
avaliação dos cursos de Química e Física, ocorrida no início do mês de agosto. A conselheira
Camila Tonezer, coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas expôs que a banca
de avaliação do Ministério da Educação foi muito criteriosa nos quesitos acessibilidade e horário
de funcionamento da biblioteca, que fecha às dezenove horas e trinta minutos e da Secretaria
Acadêmica dos Cursos de Graduação, que fecha às vinte horas, sendo que os cursos noturnos
têm aula até vinte e três horas. O Presidente esclareceu que a Direção não tem autonomia para
planejar a acessibilidade no Setor; a responsabilidade de elaboração do plano diretor do Setor
Palotina é de Curitiba. Pediu a todos que comuniquem à Direção sobre problemas encontrados
nas dependências do Setor,  tais  como banheiros para pessoas com deficiência com as portas
trancadas. Sobre horário de funcionamento da biblioteca, informou que qualquer mudança deve
ser solicitada ao Sistema de Bibliotecas da UFPR – SiBi. Quanto à Secretaria Acadêmica dos
Cursos de Graduação e à Secretaria dos Departamentos, comunicou que cabe, respectivamente,
aos coordenadores de cursos de graduação e chefes de departamento definirem os horários de
funcionamento com a chefia de cada unidade, assim como compete aos coordenadores de cursos
de  pós-graduação acertarem com a  chefia  da Secretaria  de  Pós-Graduação o seu horário  de
funcionamento.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e
declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e três 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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