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Ata da 75.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade
Federal do Paraná, realizada em onze de dezembro de dois mil e dezessete. Aos onze dias do
mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às catorze horas, 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,  Caio  Risso  Gurgel  do  Amaral,  Carlos  Eduardo  Zacarkim,
Cristiano Andrigheto,  Erica Cristina Bueno do Prado Guirro,  Jéssica  Cristhine  Gallego,  Joel
Gustavo  Teleken,  Luis  Fernando  Souza  Gomes,  Nelson  Luis  Mello  Fernandes  e  Wilson  de
Aguiar Beninca. Presentes também os conselheiros suplentes Andréia Isaac, Cristiano Borges de
Camargo da Silva, Edilson Caron, Eliane Hermes, Maria Cristina Milinsk, Mauricio Romani,
Raquel Stroher, Roberta Chiesa Bartelmebs e Willian Gonçalves do Nascimento. Justificaram
ausência os conselheiros Leandro Paiola Albrecht, Olicies da Cunha, Robson Fernando Missio e
Selmar José Basso. Havendo quórum o Presidente saudou a todos e declarou iniciada a reunião.
Foi aprovado o direito a voz dos servidores Ana Paula Ramao da Silva e Luiz Carlos Dias,
eleitos, respectivamente, chefe e suplente de chefe do Departamento de Sociais e Humanas; e do
servidor  Rodrigo  Sequinel,  eleito  vice-coordenador  do  Curso  de  Licenciatura  em  Ciências
Exatas.  Ordem  do  dia:  1.  Apreciação  da  ata  da  74.ª  reunião  (ordinária)  do  Conselho
Setorial  do Setor Palotina.  Após correções,  colocado em regime de votação,  a  ata  da 74.ª
reunião  do  Conselho  Setorial,  foi  aprovada  por  unanimidade.  2.  Conselheiro:  Maurício
Romani.  Processo: 23075.211675/2017-61. Assunto: Abertura de curso de especialização.
Interessada: Mara Fernanda Parisoto.  Por decisão do Conselho o processo foi retirado de
pauta a fim de que a interessada refaça algumas adequações quanto à Resolução 42/03-COUN. 3.
Distribuição  de  códigos  de  vagas  docentes  pactuadas.  Solicitante:  Direção  do  Setor
Palotina.  O Presidente informou que foram destinadas ao Setor Palotina duas vagas docentes,
referentes à expansão. As vagas são pactuadas para a expansão dos câmpus localizados fora da
cidade de Curitiba. Informou que o Departamento de Engenharias e Exatas e Departamento de
Sociais  e  Humanas teriam dez minutos  para exposição da necessidade de  docentes  em seus
quadros. No início da apresentação, o conselheiro Joel Gustavo Teleken manifestou insatisfação
do Departamento quanto à falta de explicação dos critérios da PROGEPE e Diretoria de Apoio
aos Campi Avançados sobre destinação de vagas docentes na Universidade. O conselheiro Joel
Gustavo Teleken expôs dados sobre a demanda de docentes em seu departamento. Em seguida, a
docente Ana Paula Ramao da Silva, chefe eleita do Departamento de Sociais e Humanas expôs
dados sobre a demanda de docentes em seu departamento.  Cada uma das planilhas expostas
consta dos anexos desta ata. Ato contínuo, a pauta foi posta em discussão. Após a discussão,
restaram duas propostas: a primeira, de que as duas vagas sejam destinadas ao Departamento de
Sociais e Humanas; a segunda de que uma vaga docente seja destinada ao Departamento de
Engenharias e Exatas e uma vaga seja destinada ao Departamento de Sociais e Humanas. Posto
em votação, foi eleita a primeira proposta por nove votos a oito. Sendo assim, as duas vagas
docentes  serão  destinadas  ao  Departamento  de  Sociais  e  Humanas.  Durante  a  discussão,  o
docente Rodrigo Sequinel, vice-coordenador eleito do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas
afirmou que no ponto de vista da coordenação do curso, as áreas de ensino de Química e ensino
de Computação são as que mais carecem de docentes e que o mais adequado seria a destinação
das  duas  vagas  docentes  para  o  Departamento  de  Sociais  e  Humanas.  A conselheira  Maria
Cristina  Milinsk  afirmou  que  o  docente  defendera  anteriormente,  perante  a  chefia  do
departamento, que cada uma das duas vagas fosse destinada aos dois departamentos, mas na
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atual reunião, passou a defender que as duas vagas sejam destinadas ao Departamento de Sociais
e Humanas. Questionou se há relação com processo judicial em que a esposa do docente Rodrigo
Sequinel busca a nomeação em vaga docente na área de Química na Universidade. Afirmou se
sentir incomodada com o possível conflito de interesses. Na réplica, o docente Rodrigo Sequinel
afirmou que o processo judicial fora iniciado quando se previa a vinda de vagas docentes para o
Setor  Palotina,  antes  de  se ter  conhecimento  de que  viriam apenas  duas  vagas,  sendo estas
destinadas a outras áreas que não a Química por questões de prioridade. Com a sentença judicial
desfavorável, optou-se por não recorrer, em virtude da destinação de apenas duas vagas para o
Setor.  Afirmou que a  sua esposa não é licenciada em Química e  não se beneficiaria  com a
abertura de vaga na área de Licenciatura em Química do Departamento de Sociais e Humanas.
Assuntos Gerais. A conselheira Yara Moretto relatou que foi acordado entre as chefias que nas
próximas destinações de vagas, dentre o Departamento de Sociais Humanas e o Departamento de
Engenharias  e  Exatas,  o  departamento  que  ficou sem vaga seja  beneficiado na  distribuição.
Informou  que  tem reunião  marcada  com o  Reitor  no  dia  treze  de  dezembro  para  tratar  de
assuntos do Setor Palotina. Tratará também da distribuição de vagas. Solicitará do Reitor que
sejam fornecidos esclarecimentos sobre a distribuição de vagas. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e
vinte e seis  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.

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65


