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Ata da 70.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade
Federal do Paraná, realizada em vinte e oito de setembro de dois mil e dezessete. Aos vinte e
oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às catorze horas e cinco 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, Ana Paula Ramao da Silva, Camila Tonezer, Erica Cristina
Bueno do Prado Guirro, Jéssica Cristhine Gallego, Joel Gustavo Teleken, Luis Fernando Souza
Gomes,  Marcos  Antonio  Schreiner,  Robson Fernando  Missio,  Silvia  Cristina  Osaki,  Thamis
Meurer e Wilson de Aguiar Beninca. Presentes também os conselheiros suplentes Alessandro
Jefferson Sato, Alexandre Leseur dos Santos, Cristiano Borges de Camargo da Silva, Edilson
Caron, Eliane Hermes, Judith Maria Burin Sendtko, Katherinne Maria Spercoski, Leandro Portz,
Mauricio Romani, Olicies da Cunha, Patricia da Costa Zonetti e Raquel Stroher. Justificaram
ausência  os  conselheiros  Elisandro  Pires  Frigo,  Leandro  Paiola  Albrecht  e  Roberta  Paulert.
Havendo quórum a Presidente saudou a todos e declarou iniciada a reunião.  Foi aprovada a
inclusão  dos  pontos  de  pauta  “20.  Relator:  Américo  Fróes  Garcez  Neto.  Processo:
23075.195766/2017-41. Assunto: Aproveitamento de Concurso Público na área de Ensino de
Ciências: Física do campus de Matinhos para o campus de Palotina. Interessado: Valdir Rosa”.,
“21.  Relatora:  Patricia  da  Costa  Zonetti.  Processo:  23075.195724/2017-19.  Assunto:
Afastamento  do  país  para  participação  em  evento.  Interessada:  Danilene  Gullich  Donin
Berticelli”. e “22. Indicação de comissão de homologação de inscrições de teste seletivo; área de
conhecimento  Medicina  Veterinária.  Edital  333/17-PROGEPE.  Processo  23075.195963/2017-
61”. Foram aprovadas as inversões dos pontos de pauta 15 e 21. O servidor Carlos Henrique
Coimbra Araújo solicitou participação com direito a voz no ponto de pauta número 9; posto em
votação, sua participação foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia: 1. Apreciação da ata
da 69.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina. Após correções, colocado
em regime de votação, a ata da 69.ª reunião do Conselho Setorial, foi aprovada por unanimidade.
2.  Homologação  da  aprovação  ad rerefendum atinente  à  aprovação  do parecer setorial
referente à solicitação de abertura de teste seletivo; área de conhecimento Estudos Surdos,
Linguística  e  Libras.  Processo  23075.167707/2017-83.  Relator  Nelson  Luis  Mello
Fernandes.  O conselheiro  Olicies  da  Cunha  fez  leitura  do  relato  exarado  pelo  conselheiro
Nelson Luis Mello Fernandes, aprovado ad referendum pela Direção do Setor Palotina. No relato
consta o seguinte parecer conclusivo: “Como o processo que dá origem o pedido de afastamento
da docente foi aprovado pelo departamento de origem e homologado pela plenária do Conselho
Setorial  e  as  datas  do  ofício  que  inicia  este  processo  serão  ajustadas,  sou  de  parecer
FAVORÁVEL ao pedido  de  solicitação  para abertura  de  teste  seletivo  para  contratação de
professor  substituto  para o DSH”. Posto em votação,  o  ad referendum foi  homologado por
unanimidade.  3. Homologação da aprovação  ad referendum da comissão de homologação
das inscrições de teste seletivo; área de conhecimento Estudos Surdos, Linguística e Libras.
Edital 277/17-PROGEPE. Processo 23075.167707/2017-83.  A conselheira Ana Paula Ramao
da  Silva  apresentou  os  nomes  dos  indicados  pela  plenária  do  Departamento  de  Sociais  e
Humanas para compor a comissão de homologação das inscrições do teste seletivo, regido pelo
edital 277/17-PROGEPE, para contratação de professor substituto para a área de conhecimento
Estudos Surdos, Linguística e Libras. A composição da comissão foi aprovada pela Direção do
Setor  Palotina  ad  referendum do  Conselho  Setorial.  Foram  indicados  os  servidores  Raquel
Angela Speck, presidente, Leandro Siqueira Palcha, secretário, e Eliana Santana Lisbôa. Posto
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em votação, a indicação ad referendum foi homologada por unanimidade.  4. Homologação da
aprovação  ad referendum da comissão julgadora de teste seletivo; área de conhecimento
Estudos  Surdos,  Linguística  e  Libras.  Edital  277/17-PROGEPE.  Processo
23075.167707/2017-83.  A conselheira  Ana Paula  Ramao  da  Silva  apresentou  os  nomes  dos
indicados  pela  plenária  do  Departamento  de  Sociais  e  Humanas  para  compor  a  comissão
julgadora do teste seletivo, regido pelo edital 277/17-PROGEPE, para contratação de professor
substituto para a área de conhecimento Estudos Surdos, Linguística e Libras. A composição da
comissão  foi  aprovada pela  Direção do Setor  Palotina  ad referendum do  Conselho Setorial.
Foram indicados os servidores Ana Paula Ramao da Silva, presidente, Raquel Angela Speck,
relatora, e Eliana Santana Lisbôa. Posto em votação, a indicação ad referendum foi homologada
por unanimidade.  5. Homologação da aprovação  ad referendum do resultado final do teste
seletivo;  área  de  conhecimento  Estudos  Surdos,  Linguística  e  Libras.  Edital  277/17-
PROGEPE.  Processo  23075.167707/2017-83.  A  conselheira  Ana  Paula  Ramao  da  Silva
apresentou  o  resultado  final  do  teste  seletivo,  regido  pelo  edital  277/17-PROGEPE,  para
contratação de professor substituto para a área de conhecimento Estudos Surdos, Linguística e
Libras. O resultado final do teste seletivo teve na primeira colocação Valdenir de Souza Pinheiro,
com média  final  8,8  (oito  inteiros  e  oito  décimos);  na  segunda  colocação  Vinicius  Hidalgo
Pedroni,  com  média  final  8,1  (oito  inteiros  e  um décimo);  e  na  terceira  colocação  Denise
Francielle  Dumke de Lima,  com média final  7,4 (sete  inteiros e  quatro décimos).  Posto em
votação,  a  aprovação  ad referendum foi  homologada por  unanimidade.  6.  Homologação da
aprovação ad referendum da comissão de homologação das inscrições de teste seletivo; área
de  conhecimento  Aquicultura  e  Metabolismo.  Edital  318/17-PROGEPE.  Processo
23075.173241/2017-55.  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,  regido  pelo  edital  318/17-PROGEPE,  para  contratação  de
professor substituto para a área de conhecimento Aquicultura e Metabolismo. A composição da
comissão  foi  aprovada pela  Direção do Setor  Palotina  ad referendum do  Conselho Setorial.
Foram indicados, como titulares,  os servidores José Antônio de Freitas (presidente), Leandro
Portz  (relator)  e  Eduardo  Luis  Cupertino  Ballester  e,  como  suplentes,  os  servidores  Lilian
Carolina Rosa da Silva e Álvaro José de Almeida Bicudo. Posto em votação, a aprovação  ad
referendum foi homologada por unanimidade.  7. Indicação de comissão de homologação de
inscrições  de  concurso  público;  área  de  conhecimento  Matemática.  Edital  321/17-
PROGEPE. Processo 23075.195183/2017-11.  O conselheiro Joel Gustavo Teleken apresentou
os nomes dos indicados pela plenária do Departamento de Engenharias e Exatas para compor a
comissão  de  homologação  das  inscrições  do  concurso  público,  regido  pelo  edital  321/17-
PROGEPE, para provimento de cargo de professor da Carreira do Magistério Superior para a
área  de conhecimento  Matemática.  Foram indicados,  como titulares,  Wander  Mateus  Branco
Meier  (presidente),  Sandra  Maria  Tieppo  (relatora)  e  Denis  Rogério  Sanches  Alves.  Foram
indicados, como suplentes, Danilene Güllich Donin Berticelli e Fabrício Schwanz da Silva. Posto
em votação, composição da comissão foi aprovada por unanimidade. 8. Indicação de comissão
de homologação de inscrições de teste seletivo; área de conhecimento Computação. Edital
333/17-PROGEPE.  Processo  23075.195120/2017-64.  O  conselheiro  Joel  Gustavo  Teleken
apresentou os nomes dos indicados pela plenária do Departamento de Engenharias e Exatas para
compor a comissão de homologação das inscrições do teste seletivo, regido pelo edital 333/17-
PROGEPE, para contratação de professor substituto para a área de conhecimento Computação.
Foram indicados, como titulares,  Marcos Antonio Schreiner (presidente),  Marcelo Guimarães
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Ribeiro (relator) e Marcos Vinicius Oliveira de Assis. Foi indicado, como suplente, Cassio Alves.
Posto  em  votação,  composição  da  comissão  foi  aprovada  por  unanimidade.  15.  Relator:
Alexandre  Leandro  Pereira.  Processo:  23075.192832/2017-21.  Assunto:  Inclusão  de
Disciplinas Optativas.  Interessado: Curso de Tecnologia em Biotecnologia. A conselheira
Patricia da Costa Zonetti fez leitura do relato emitido pelo conselheiro relator do processo em
pauta,  em  que  consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Tendo  em  vista  que  o  processo
23075.192832/2017-21 seguiu os trâmites estabelecidos na resolução pertinente sou de parecer
FAVORÁVEL à inclusão das disciplinas: Genética de populações (SPCB044) e Qualidade de
água  na  aquicultura  (DZO005)  no  rol  de  optativas  do  Curso  Superior  de  Tecnologia  em
Biotecnologia  (56A)”. Posto  em  votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  Foi
questionado pela conselheira Erica Cristina Bueno do Prado Guirro se devem ser lidos os relatos
quando o conselheiro relator não estiver presente na reunião, após discussão, deliberou-se que,
quando o relator não puder estiver à reunião, seu suplente – ou titular, caso o relator ocupe a
função  de  suplente  –  deverá  se  encarregar  da  leitura  e  informar  ao  relator  as  alterações
recomendadas  pelo  Conselho  Setorial.  21.  Relatora:  Patricia  da Costa  Zonetti.  Processo:
23075.195724/2017-19.  Assunto:  Afastamento  do  país  para  participação  em  evento.
Interessada: Danilene Gullich Donin Berticelli. A conselheira relatora fez leitura do relato do
processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer favorável à
solicitação de afastamento do país da Docente Danilene Gullich Donin Berticelli no período de
07 a 25 de novembro de 2017”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 9.
Relator:  Mauricio  Romani.  Processo:  23075.196328/2017-09.  Assunto:  Proposta  de
Mestrado em Física UFPR/UTFPR. Interessado: Não consta. O conselheiro relator fez leitura
do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Tendo em vista
os documentos no histórico apresentados e as considerações acima elencadas, sou de PARECER
FAVORÁVEL a criação do Programa de Mestrado em Física com associação entre o Setor
Palotina (UFPR), Campus Avançado de Jandaia do Sul (UFPR) e o Campus Toledo (UTFPR) e
à utilização da infraestrutura do Setor Palotina”. Em discussão, a conselheira Ana Paula Ramao
da  Silva  registrou  a  preocupação  com  a  carga  horária  dos  professores  e  a  dificuldade  de
contratação de professores efetivos para atuarem nos cursos de graduação. Posto em votação, o
parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  10.  Relator:  Olicies  da  Cunha.  Processo:
23075.178678/2017-85.  Assunto:  2ª  ETAPA DE  AVALIAÇÃO  DE  DESEMPENHO  EM
ESTÁGIO PROBATÓRIO – DOCENTE. Interessado: Sandra Maria Tieppo. O conselheiro
relator fez leitura do relato do processo em pauta, 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.  11.  Relator:  Jéssica  Cristhine  Gallego.  Processo:
23075.184738/2017-07.  Assunto:  2ª  ETAPA DE  AVALIAÇÃO  DE  DESEMPENHO  EM
ESTÁGIO PROBATÓRIO – DOCENTE. Interessado: Eduardo Lucas Konrad Burin.  A
conselheira relatora fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer
conclusivo: “Baseado no histórico pontuado acima, apesar de não respeitar o prazo de retorno
até o dia 04 de setembro de 2017, conforme consta na redação das instruções do processo de
avaliação  do estágio  probatório  onde  se  lê  “O prazo de  60  (sessenta  dias)  estipulado  pela
PROGEPE no memorando deste  processo deve ser rigorosamente atendido,  cumprindo-se a
legislação,  sob  pena  de  instauração  de  processo  administrativo  disciplinar  para  apurar
responsabilidades”. a segunda etapa de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório do
Docente EDUARDO LUCAS KONRAD BURIN foi realizada com nota final de 100 pontos e em
acordo com a Resolução 002/00 – COPLAD sou de PARECER FAVORÁVEL quanto ao processo
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de  avaliação  realizado”. Posto  em  votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  12.
Relator:  Joel  Gustavo  Teleken.  Processo:  23075.186765/2017-14.  Assunto:  Inclusão  de
Disciplina  Optativa  Biotecnologia  Aplicada  ao  Diagnóstico  Clínico.  Interessado:  Não
consta.  O conselheiro  relator  fez  leitura  do  relato  do  processo  em pauta,  em que  consta  o
seguinte  parecer  conclusivo:  “Pelas  considerações  acima  expostas,  pela  aprovação  por
unanimidade  tanto  no  colegiado  quanto  na  plenária  departamental,  e  estando  o  processo
devidamente documentado, sou de parecer FAVORÁVEL a inclusão da disciplina “CP 162 –
Biotecnologia Aplicada ao Diagnóstico Clínico”. na relação de disciplinas optativas do Curso
de Medicina  Veterinária  do  Setor  Palotina”. Posto  em votação,  o  parecer  foi  aprovado por
unanimidade.  13.  Relator:  Edilson  Caron.  Processo:  23075.168772/2017-26.  Assunto:
Inclusão de disciplina optativa - Análise Sensorial de Alimentos e Bebidas. Interessado: Não
consta.  O conselheiro  relator  fez  leitura  do  relato  do  processo  em pauta,  em que  consta  o
seguinte  parecer  conclusivo:  “Pelas  considerações  acima  expostas,  pela  aprovação  por
unanimidade  tanto  no  colegiado  quanto  na  plenária  departamental,  e  estando  o  processo
devidamente  documentado,  sou  de  parecer  favorável  a  inclusão  das  disciplinas  DZO017  -
"Análise  Sensorial  de  Alimentos  e  Bebidas"  do  Departamento  de  Zootecnia  na  relação  de
disciplinas optativas  do Curso de Engenharia de Aquicultura do Setor Palotina”. Posto em
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 14. Relator: Silvia Cristina Osaki. Processo:
23075.197932/2017-44. Assunto: Inclusão de disciplina optativa. Interessado: Coordenação
do Curso de Ciências Biológicas.  A conselheira relatora fez leitura do relato do processo em
pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “De acordo com a avaliação, meu parecer é
FAVORÁVEL, sendo recomendada a inclusão da disciplina”. Posto em votação, o parecer foi
aprovado  por  unanimidade.  16.  Relator:  Carlos  Eduardo  Zacarkim.  Processo:
23075.173609/2017-85.  Assunto:  Maria  Elizabete  Rambo  Kochhann  –  Redistribuição.
Interessado:  Não  consta.  Ponto  retirado  de  pauta.  17.  Relator:  Erica  Cristina  Bueno  do
Prado Guirro. Processo: 23075.199849/2017-18. Assunto: Autorização para uso de área no
Setor Palotina - UTRAS HVP. Interessado: Não consta. A conselheira relatora fez leitura do
relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Considerando que
(I) a sugestão de construção definitiva partiu do Plano Diretor da UFPR; (II) que a Reitoria,
SUINFRA, Direção do Hospital Veterinário de Palotina e seu Conselho Hospitalar aprovam a
solicitação; (III) que a sugestão de se obter um projeto externo à UFPR foi originada em uma
reunião na qual a Reitoria e a SUINFRA estavam presentes; e (IV) que o projeto externo à
UFPR foi obtido, sou de parecer FAVORÁVEL à aprovação de uso de área para construção da
Unidade de Internação e Reabilitação de Animais Silvestres anexa ao Hospital Veterinário de
Palotina”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 18. Relator: Alexandre
Leseur dos Santos. Processo: 23075.181297/2017-83. Assunto: Homologação do resultado
da  eleições  para  chefe  e  suplente  de  chefe  do  Departamento  de  Sociais  e  Humanas.
Interessado: Departamento de Sociais e Humanas. O conselheiro relator fez leitura do relato
do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo:  “O parecer do presente
relator é favorável à homologação do resultado da consulta setorial para eleição de chefe e
suplente de chefe do departamento de Sociais e Humanas do Setor Palotina”. Posto em votação,
o parecer foi aprovado por unanimidade.  19. Indicação de membros para compor comissão
eleitoral para escolha de coordenador e vice-coordenador do Curso de Licenciatura em
Ciências Exatas. Solicitante: Direção. Foi aprovada por unanimidade de votos a composição da
comissão eleitoral para escolha de coordenador e vice-coordenador do Curso de Licenciatura em
Computação. Comporão a comissão os servidores Carlos Henrique Coimbra Araújo e Cristiano
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Borges  de Camargo da  Silva e  a  discente  Tailini  Bapes  Grunewald.  Caso o servidor  Carlos
Henrique Coimbra Araújo não possa participar da comissão, deverá ser substituído pela servidora
Mara Fernanda Parisoto.

20.  Relator:  Américo  Fróes  Garcez  Neto.  Processo:  23075.195766/2017-41.  Assunto:
Aproveitamento de Concurso Público na área de Ensino de Ciências: Física do campus de
Matinhos para o campus de Palotina. Interessado: Valdir Rosa.  O conselheiro relator fez
leitura do relato do processo em pauta,  em que consta  o seguinte  parecer  conclusivo:  “Sou
favorável ao aproveitamento do candidato, Dr. Valdir Rosa, pelo Departamento de Sociais e
Humanas – Setor Palotina, da Universidade Federal do Paraná”. Posto em votação, o parecer
foi aprovado por unanimidade.  22. Indicação de comissão de homologação de inscrições de
teste  seletivo;  área  de  conhecimento  Medicina  Veterinária.  Edital  333/17-PROGEPE.
Processo  23075.195963/2017-61.  A  conselheira  Erica  Cristina  Bueno  do  Prado  Guirro
apresentou os nomes dos indicados pela plenária do Departamento de Ciências Veterinárias para
compor a comissão de homologação das inscrições do teste seletivo, regido pelo edital 333/17-
PROGEPE,  para  contratação  de  professor  substituto  para  a  área  de  conhecimento  Medicina
Veterinária. Foram indicados Edna Tereza de Lima, Marilene Machado Silva e Vinicius Cunha
Barcellos. Posto em votação, composição da comissão foi aprovada por unanimidade. Assuntos
gerais. O conselheiro Leandro Portz falou da necessidade de regularização de estacionamentos
do Setor Palotina. Afirmou que houve reclamação contra ele porque estava reservando vagas
para veículos usados pelo Curso de Engenharia de Aquicultura dentro do câmpus. Segundo o
conselheiro,  os  veículos  ficam  estacionados  em  frente  ao  bloco  didático  apenas  quando  é
necessário fazer carga ou descarga de materiais. Sugeriu na frente dos blocos haja vagas apenas
para servidores e que não deixem os alunos estacionarem. A Presidente informou que, quando foi
criada uma comissão pra criação de normas de estacionamento no Setor, a Direção recebeu a
informação de que a regulamentação dos estacionamentos fica a cargo da extinta Prefeitura de
Câmpus e atualmente é responsabilidade da Suinfra. Sobre as cancelas, informou que não foi
possível a aquisição comprar por questões de licitação. Nada mais havendo a tratar, a Presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e doze 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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