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Ata da 72.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
três dias do mês de outubro 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 do diretor do Setor Palotina, professor Elisandro
Pires  Frigo.  Presentes  a  vice-diretora,  professora  Yara  Moretto  e  os  conselheiros  titulares
Alexandre Leandro Pereira, Américo Fróes Garcez Neto, Ana Paula Ramao da Silva, Camila
Tonezer, Carlos Eduardo Zacarkim, Cristiano Andrigheto, Erica Cristina Bueno do Prado Guirro,
João Victor Martinelli, Luis Fernando Souza Gomes, Marcos Antonio Schreiner, Nelson Luis
Mello Fernandes, Roberta Paulert, Roberto Luis Portz, Selmar José Basso, Silvia Cristina Osaki
e Wilson de Aguiar Beninca. Presentes também os conselheiros suplentes André Martins Vaz dos
Santos, Andréia Isaac, Cristiano Borges de Camargo da Silva, Edilson Caron, Eliane Hermes,
Maria  Cristina  Milinsk,  Raquel  Stroher  e  Rodrigo  Sequinel.  Presente  ainda  o  docente  Luiz
Calros  Dias,  eleito  suplente  de  chefe  do  Departamento  de  Sociais  e  Humanas.  Justificaram
ausência os conselheiros Caio Risso Gurgel do Amaral, Jéssica Cristhine Gallego, Joel Gustavo
Teleken,  Leandro  Paiola  Albrecht,  Mauricio  Romani  e  Patricia  da  Costa  Zonetti.  Havendo
quórum o Presidente saudou a todos e declarou iniciada a reunião. Foi aprovada a inclusão dos
pontos  de  pauta  “18.  Relatora:  Andreia  Isaac.  Processo:  23075.200952/2017-18.  Assunto:
Solicitação de criação de disciplinas optativas. Interessado: Curso de Medicina Veterinária” e
“19.  Relator:  Carlos  Eduardo  Zacarkim.  Processo:  23075.173609/2017-85.  Assunto:  Maria
Elizabete  Rambo  Kochhann  –  Redistribuição.  Interessado:  Não  consta”.  Ordem do  dia:  1.
Apreciação da ata da 70.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina. Após
correções,  colocado  em regime  de  votação,  a  ata  da  70.ª  reunião  do  Conselho  Setorial,  foi
aprovada  por  unanimidade.  2.  Apreciação  da  ata  da  71.ª  reunião  (extraordinária)  do
Conselho Setorial do Setor Palotina. Após correções, colocado em regime de votação, a ata da
71.ª  reunião  do  Conselho  Setorial,  foi  aprovada  por  unanimidade.  3.  Homologação  da
aprovação  ad  referendum da  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 discorreu sobre a
etapa de homologação de inscrição do teste seletivo, regido pelo edital 333/17-PROGEPE, para
contratação de professor substituto para a área de conhecimento Medicina Veterinária. Houve
apenas uma inscrição e o candidato não possuía os requisitos exigidos, de forma que a banca de
homologação indeferiu a inscrição. O resultado da homologação de inscrição foi aprovado  ad
referendum pela direção do Setor Palotina. Posto em votação, o ad referendum foi homologado
por unanimidade. 4. Homologação da aprovação ad referendum da composição da comissão
julgadora de teste seletivo; área de conhecimento Computação. Edital 333/17-PROGEPE.
Processo 23075.195120/2017-64.  A conselheira Maria Cristina Milnnsk apresentou os nomes
dos indicados pela plenária do Departamento de Engenharias e Exatas para compor a comissão
julgadora do teste seletivo, regido pelo edital 333/17-PROGEPE, para contratação de professor
substituto para a área de conhecimento Computação. A composição da comissão foi aprovada
pela Direção do Setor Palotina  ad referendum do Conselho Setorial.  Foram indicados,  como
titulares, Jéfer Benedett Dörr (presidente),  Helio Henrique Lopes Costa Monte Alto (relator) e
Wander Mateus Branco Meier. Foi indicado, como suplente, Denis Rogério Sanches Alves. Posto
em votação, o ad referendum foi homologado por unanimidade. 5. Homologação da aprovação
ad referendum de reabertura de teste seletivo; área de conhecimento Medicina Veterinária.
Edital  333/17-PROGEPE.  Processo  23075.195963/2017-61.  A  conselheira  Erica  Cristina
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Bueno  do  Prado  Guirro  discorreu  sobre  a  necessidade  de  reabertura  de  teste  seletivo  para
contratação  de  professor  substituto  para  a  área  de  conhecimento  Medicina  Veterinária.  A
reabertura foi aprovada pela Direção do Setor  Palotina  ad referendum do Conselho Setorial.
Posto  em votação,  o  ad referendum foi  homologado  por  unanimidade.  6.  Homologação da
aprovação ad referendum de resultado 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 o resultado final do teste seletivo, regido pelo edital
318/17-PROGEPE,  para  contratação  de  professor  substituto  para  a  área  de  conhecimento
Aquicultura e Metabolismo. O resultado final do teste seletivo, aprovado pela Direção do Setor
Palotina  ad referendum do Conselho Setorial,  teve na primeira colocação Jonas Henrique de
Souza  Motta,  com média  final  7,9  (sete  inteiros  e  nove  décimos);  e  na  segunda  colocação
Mayara Rodrigues Pivetta, com média final 7,35 (sete inteiros e trinta e cinco centésimos). 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.  Constatou-se,
posteriormente  que  este  ponto  já  foi  apreciado na  reunião  do  Conselho  Setorial  de  número
setenta. Sendo assim, o ponto foi retirado de pauta.  8. Relatora: Eliane Hermes. Processo:
23075.190921/2017-33.  Assunto:  2ª  ETAPA DE  AVALIAÇÃO  DE  DESEMPENHO  EM
ESTÁGIO PROBATÓRIO – DOCENTE MARA FERNANDA PARISOTO. Interessada:
Mara Fernanda Parisoto. A conselheira relatora fez leitura do relato do processo em pauta, em
que consta o seguinte parecer conclusivo:  “O Processo 23075.190921/2017-33 referente à 2ª
Etapa  da Avaliação  de  Desempenho  em Estágio  Probatório  da  Professora  Mara Fernanda
Parisoto foi corretamente instruído conforme a resolução 002/00- COPLAD, deste modo sou de
PARECER  FAVORÁVEL  quanto  ao  processo  realizado”.  Posto  em  votação,  o  parecer  foi
aprovado por unanimidade.  9. Relator: Cristiano Borges de Camargo da Silva.  Processo:
23075.168775/2017-60.  Assunto:  Inclusão  de  disciplina  optativa  -  Gestão  de  Resíduos
Agroindustriais.  Interessado:  Não  consta.  O  conselheiro  relator  fez  leitura  do  relato  do
processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo:  “Sou de parecer favorável à
inclusão da disciplina Gestão de Resíduos Agroindustriais (código CP296) com carga horária
de 30 horas no rol de disciplinas optativas do Curso Superior de Tecnologia em Aquicultura, do
Setor Palotina”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 10. Relator: André
Martins Vaz dos Santos. Processo: 23075.195103/2017-27. Assunto: Alteração pré requisito
disciplina  DCV028  Defesa  Sanitária  Animal.  Interessada:  Coordenação  do  Curso  de
Medicina Veterinária. O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta, em que
consta  o seguinte  parecer  conclusivo:  “O Regimento Geral  da UFPR é explícito  quanto ao
estabelecimento de pré-requisitos em disciplinas dos cursos de graduação e o processo em tela
não  fere  suas  emanações.  Os  aspectos  acadêmicos/técnicos/cognitivos  da  solicitação  de
alteração de pré-requisito foram discutidos nas instâncias com expertise para tal, legitimamente
o Colegiado do Curso de Medicina Veterinária e o Departamento de Ciências Veterinárias, com
aprovação unânime. O processo atendeu todas as solicitações da Coordenação de Políticas de
Ensino  de  Graduação  (COPEG/PROGRAD/UFPR).  Desta  forma,  o  parecer  é  favorável  à
alteração, incluindo a disciplina Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos - DCV014 como
pré-requisito obrigatório para cursar a disciplina Defesa Sanitária Animal - DCV028 do Curso
de  Medicina  Veterinária”.  Posto  em votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  11.
Relator: Luis Fernando Souza Gomes. Processo: 23075.179649/2017-31. Assunto: Criação
de disciplina Optativa - Tópicos avançados em Suinocultura. Interessado: Departamento
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de Zootecnia. O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o
seguinte parecer conclusivo: “Levando-se em consideração as resoluções acima citadas, e por
ser o pedido baseado na criação ou alteração no leque de disciplinas complementares optativas,
com a  referida  justificativa  para  tal  criação,  conforme  previsto  nas  resoluções,  e  que  não
alteram  a  carga  horária  total  do  curso.  Sendo  assim  sou  de  parecer  favorável  ao  ajuste
curricular,  criação  da  disciplina  optativa  Tópicos  Avançados  em  Suinocultura  (DZO036),
ofertada pelo Departamento de Zootecnia do Setor Palotina”. Posto em votação, o parecer foi
aprovado  por  unanimidade.  12.  Relatora:  Roberta  Chiesa  Bartelmebs.  Processo:
23075.172978/2017-51.  Assunto:  Criação  de  Disciplina  optativa.  Interessados:
Departamento  de  Ciências  Veterinárias;  Curso  de  Medicina  Veterinária.  O  conselheiro
Marcos Antonio Schreiner fez leitura do relato emitido pela conselheira relatora do processo em
pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Tendo em vista que toda a documentação
se encontra de acordo, e que a criação das disciplinas optativas de Obstetrícia de Grandes
Animais e Obstetrícia de Pequenos Animais é de grande relevância na formação dos (as) futuros
(as) médicos (as) veterinários (as), sou de parecer FAVORAVEL a aprovação desta proposição
no  Conselho  Setorial”.  Posto  em  votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  13.
Relatora:  Raquel  Stroher.  Processo:  23075.207498/2017-18.  Assunto:  Remoção  Docente.
Interessada: Simone Benghi Pinto. A conselheira relatora fez leitura do relato do processo em
pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo:  “Sou de parecer favorável ao pedido de
remoção da Profª. Simone Benghi Pinto, atualmente alocada no Departamento de Biociências
do Setor Palotina, para UFPR em Curitiba, para acompanhamento do tratamento de saúde de
seu neto, de acordo com a Lei nº 8.112, de 11 de Dezembro de 1990”. Posto em votação, o
parecer foi aprovado por unanimidade. 14. Apreciação da minuta da resolução que estabelece
normas para a escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura em
Ciências Exatas. Solicitante: Comissão eleitoral. O conselheiro Cristiano Borges de Camargo
da  Silva,  membro  da  comissão  eleitoral  apresentou  a  minuta  de  resolução  elaborada  pela
comissão, que estabelece normas para a eleição de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso
de Licenciatura em Ciências Exatas. Após discussão, posto em votação, a minuta de resolução
foi aprovada por unanimidade de votos.  15. Indicação de membros para compor comissão
eleitoral  para  escolha  de  coordenador  e  vice-coordenador  do  Curso  de  Agronomia.
Solicitante:  Direção.  Foi  aprovada  por  unanimidade  de  votos  a  composição  da  comissão
eleitoral para escolha de coordenador e vice-coordenador do Curso de Agronomia. Comporão a
comissão os servidores Alfredo Junior Paiola Albrecht e Jamilson Bispo de Oliveira e o discente
Manoel Penachio Gonçalves. O conselheiro Nelson Luis Mello Fernandes afirmou que se deve
otimizar os horários de votação para que as mesas eleitorais não fiquem instaladas por longos
períodos de tempo. Defendeu que não é necessário a votação se prolongar por um dia inteiro
quando se tratar de cursos integrais; a votação pode durar apenas um turmo. 16. Realização do V
Curso de Capacitação em Biossegurança/CIBio a ser realizado no dia 10 de novembro de
2017.  Solicitante:  Luciana  Grange.  A Presidente  da  Comissão  Interna  de  Biossegurança,
Luciana Grange passou alguns informes sobre o evento a ser realizado no dia dez de novembro
de dois mil e dezessete e discorreu sobre a exigência legal da realização de curso de capacitação
por parte da CIBIo. Posto em votação, o Conselho Setorial deu anuência à realização do curso.
17. I curso preparatório para edital  de seleção ao PPG Multicêntrico em Bioquímica e
Biologia Molecular. Solicitante: Marise Fonseca dos Santos. Foram passados alguns informes
sobre  o  I  curso  preparatório  para  edital  de  seleção  ao  PPG Multicêntrico  em Bioquímica  e
Biologia Molecular, organizado pela Coordenação do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação
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em Bioquímica e Biologia Molecular. Posto em votação, o Conselho Setorial deu anuência à
realização do curso. 18. Relatora: Andreia Isaac. Processo: 23075.200952/2017-18. Assunto:
Solicitação de criação de disciplinas optativas. Interessado: Curso de Medicina Veterinária.
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 das disciplinas no Departamento responsável por sua oferta e no Colegiado do curso
de Graduação de Medicina Veterinária do Setor Palotina, bem como a necessidade de existência
das  disciplinas  para  que  os  alunos  que  migraram  para  o  novo  curriculo  possam  solicitar
equivalência  destas,  sou  de  parecer  favorável  à  criação  das  disciplinas  optativas  Plantas
Medicinais- DCV080, Fundamentos de Higiene e Conservação de Produtos de Origem Animal-
DCV081 e Controle de Qualidade e Inocuidade de Produtos de Origem Animal- DCV082 para
compor o rol de disciplinas optativas a serem ofertadas (Processo nº 23075.200952/2017-18)”.
Posto  em votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  19.  Relator:  Carlos  Eduardo
Zacarkim. Processo: 23075.173609/2017-85. Assunto: Maria Elizabete Rambo Kochhann –
Redistribuição. Interessado: Não consta.  Após discussão, o ponto foi retirado de pauta para
que o relator pudesse levantar algumas informações adicionais.  Assuntos gerais.  O Presidente
informou  que  vieram  algumas  vagas  de  servidores  técnico-administrativos  para  a  UFPR,
referentes à expansão. A Reitoria distribuirá as vagas entre o Centro de Estudos do Mar, Câmpus
Jandaia, Setor Palotina e Câmpus Toledo, de acordo com critérios estabelecidos pela Reitoria. A
conselheira  Yara  Moretto  informou  que  o  pró-reitor  de  gestão  de  pessoas  Douglas  Ortiz
Hamermüller virá ao Setor Palotina para tratar de assuntos da PROGEPE, provavelmente nos
dias 13 e 14 de novembro de 2017. O Presidente informou que a Direção do Setor Palotina
solicitou a vinda do pró-reitor de graduação. Caso os pró-reitores convidados não venham a
Palotina, a Direção providenciará a ida dos servidores de Palotina para a cidade de Curitiba. A
Direção enviará documento à Reitoria pedindo que cada pró-reitor venham a Palotina no mínimo
uma vez por semestre. O conselheiro Américo Fróes Garcez Neto defendeu que das reuniões
com pró-reitores  seja  lavrada  ata.  O docente  Luiz Carlos  Dias  defendeu que os  critérios  de
distribuição de vagas no Setor Palotina sejam bem claros e questionou os critérios de distribuição
de vagas docentes feitas na sexagésima reunião do Conselho Setorial. O Presidente sugeriu que,
quando houver vaga docente para o Setor Palotina, os departamentos de Engenharias e Exatas e
de Sociais e Humanas, departamentos que ainda têm vagas para receber referente à expansão,
deverão entrar em consenso sobre a distribuição; se não houver consenso, a decisão caberá ao
Conselho  Setorial.  O  docente  Luiz  Carlos  Dias  reiterou  que  o  Departamento  de  Sociais  e
Humanas tem disciplinas que vencerão e estão sem docentes pra ministrá-las.  O conselheiro
Wilson de Aguiar  Beninca  lembrou que essa situação acontece  em outros  departamentos  do
Setor.  O  conselheiro  Carlos  Eduardo  Zacarkim  discorreu  sobre  o  evento  Simpósio  de
Aquicultura, que será realizado entre vinte e três e vinte e cinco de novembro de dois mil e
dezessete. O conselheiro Wilson de Aguiar Beninca pediu que os docentes se façam presentes na
divulgação da dos cursos do Setor Palotina no evento ExpoPalotina. Nada mais havendo a tratar,
o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e
um minuto, 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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