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Ata da 77.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade
Federal do Paraná, realizada em vinte e dois de março de dois mil e dezoito. Aos vinte e dois
dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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 da vice-diretora do Setor Palotina, professora Yara Moretto.
Presentes  os  conselheiros titulares  Alexandre Leseur  dos Santos,  Alexandre Leandro Pereira,
Aline Marchese, Américo Fróes Garcez Neto, Camila Tonezer, Carlos Eduardo Zacarkim, Erica
Cristina Bueno do Prado Guirro,  Ivonete Rossi Bautitz,  Jonathan Dieter,  Nelson Luis  Mello
Fernandes, Silvia Cristina Osaki e Thamis Meurer. Presentes também os conselheiros suplentes
André Martins Vaz dos Santos, Cristiano Borges de Camargo da Silva, Mauricio Romani, Raquel
Stroher  e  Roberta  Chiesa  Bartelmebs.  Justificaram  ausência  os  conselheiros  Cristiano
Andrigheto,  Edilson  Caron,  Elisandro  Pires  Frigo,  Joel  Gustavo  Teleken,  Katherinne  Maria
Spercoski,  Leandro  Paiola  Albrecht,  Maria  Cristina  Milinsk  e  Selmar  José  Basso.  Havendo
quórum a Presidente saudou a todos e declarou iniciada a reunião. Foi aprovada a inclusão dos
pontos  de  pauta  “36.  Homologação da aprovação  ad referendum do resultado final  do teste
seletivo, regido pelo edital 041/18-PROGEPE, para contratação de professor substituto para a
área de conhecimento Fitotecnia e  Melhoramento Vegetal.  Processo 23075.005278/2018-32”,
“37. Relator: Alexandre Leandro Pereira. Processo: 23075.196330/2017-70. Assunto: Alteração
na distribuição e inclusão de parte da carga horária na modalidade EaD em disciplina Presencial.
Interessados: Juliano Cordeiro”, “38. Relator: Jonathan Dieter. Processo: 23075.215175/2017-06.
Assunto: Inclusão de disciplina no rol de optativas do Curso de Ciências Biológicas (Palotina).
Interessados: Curso de Ciências Biológicas” e “39. Pedido de recurso do resultado da apreciação
dos  pedidos  de  inscrições  do  concurso  público,  regido  pelo  edital  025/18-PROGEPE,  para
provimento  de  cargo  de  Professor  da  Carreira  do  Magistério  Superior  para  a  área  de
conhecimento Ensino de Química. Solicitante: Elenise Sauer”. Foi aprovada a inversão do ponto
de pauta número 26. Foi informado que os pontos de pauta 8, 10, 12 e 20 seriam retirados da
pauta;  os  dois  primeiros  a  pedido da solicitante,  Ana Paula Ramao da Silva,  presidente  das
comissões de homologação de inscrições dos dois concursos, devido aos certames não terem
inscrições homologadas; os dois pontos últimos já foram apreciados nas reuniões de número 74 e
76, respectivamente e foram inseridos na pauta por erro da Secretaria da Direção. Foi informado,
ainda, que não há o ponto de pauta número 27, devido a mais um lapso da Secretaria da Direção
no momento da organização da pauta.  Ordem do dia: 1. Apreciação da ata da 76.ª reunião
(ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina. Colocado em regime de votação, a ata da
76.ª  reunião  do  Conselho  Setorial,  foi  aprovada,  sem  correções,  por  unanimidade. 2.
Homologação da indicação ad referendum de membros para compor a Comissão de Ética
no Uso de Animais. A Presidente apresentou os nomes dos indicados pela Direção para compor
a Comissão de Ética no Uso de Animais como docentes do Setor Palotina com formação em
Medicina Veterinária, Geraldo Camilo Alberton, titular e Luana Célia Stunitz da Silva, suplente;
e  indicados  pela  Direção  para  compor  a  Comissão  como  docentes  do  Setor  Palotina  com
formação  em  Ciências  Biológicas,  José  Marcelo  Rocha  Aranha,  titular  e  Márcia  Santos  de
Menezes,  suplente.  A indicação  foi  feita  ad  referendum do  Conselho  Setorial  e,  posta  em
votação,  aprovada  por  unanimidade. 3.  Homologação  da  aprovação  ad  referendum de
abertura  de  teste  seletivo  para  contratação  de  professor  substituto  para  a  área  de
conhecimento Fitotecnia.  Foi  homologada  a  aprovação  ad referendum de  abertura  de  teste
seletivo  para  contratação  de  professor  substituto  para  a  área  de  conhecimento  Fitotecnia. 4.
Homologação da aprovação ad referendum de abertura de teste seletivo para contratação
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de  professor  substituto  para  a  área  de  conhecimento  Ensino  de  Matemática.  Foi
homologada  a  aprovação  ad  referendum de  abertura  de  teste  seletivo  para  contratação  de
professor substituto para a área de conhecimento Ensino de Matemática. 5. Homologação da
aprovação  ad referendum de abertura de concurso público para provimento de cargo de
Professor da Carreira  do Magistério  Superior para a área de  conhecimento Ensino de
Química.  Foi homologada a aprovação  ad referendum de abertura de concurso público para
provimento  de  cargo  de  Professor  da  Carreira  do  Magistério  Superior  para  a  área  de
conhecimento Ensino de Química. 6. Homologação da aprovação ad referendum de abertura
de concurso público para provimento de cargo de Professor da Carreira do Magistério
Superior para a área de conhecimento Ensino de Computação. Foi homologada a aprovação
ad  referendum de  abertura  de  concurso  público  para  provimento  de  cargo  de  Professor  da
Carreira  do  Magistério  Superior  para  a  área  de  conhecimento  Ensino  de  Computação. 7.
Homologação da aprovação ad referendum da comissão de homologação das inscrições do
concurso  público,  regido  pelo  edital  025/18-PROGEPE,  para  provimento  de  cargo  de
Professor da Carreira  do Magistério  Superior para a área de  conhecimento Ensino de
Química.  Foi  apresentada  a  composição  da  comissão  de  homologação  das  inscrições  do
concurso público, regido pelo edital 025/18-PROGEPE, para provimento de cargo de Professor
da Carreira do Magistério Superior para a área de conhecimento Ensino de Química. A comissão,
que  teve  sua  composição  aprovada  ad  referendum do  Conselho  Setorial,  foi  formada  pelos
membros Ana Paula Ramao da Silva, Raquel Angela Speck e Luiz Carlos Dias, como titulares e
Leandro  Siqueira  Palcha  como suplente.  Posto  em votação,  a  aprovação  ad  referendum foi
homologada  por  unanimidade. 8.  Indicação  da  comissão  julgadora  do  concurso  público,
regido pelo edital 025/18-PROGEPE, para provimento de cargo de Professor da Carreira
do Magistério Superior para a área de conhecimento Ensino de Química. Ponto retirado de
pauta em virtude  de não haver  inscrições  homologadas. 9.  Homologação da aprovação  ad
referendum da comissão de homologação das inscrições do concurso público, regido pelo
edital  025/18-PROGEPE,  para  provimento  de  cargo  de  Professor  da  Carreira  do
Magistério Superior para a área de conhecimento Ensino de Computação. Foi apresentada a
composição da comissão de homologação das inscrições do concurso público, regido pelo edital
025/18-PROGEPE, para provimento de cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior
para a  área de conhecimento Ensino de Computação.  A comissão,  que teve sua composição
aprovada ad referendum do Conselho Setorial, foi formada pelos membros Ana Paula Ramao da
Silva, Raquel Angela Speck e Luiz Carlos Dias, como titulares e Leandro Siqueira Palcha como
suplente. Posto em votação, a aprovação  ad referendum foi homologada por unanimidade. 10.
Indicação  da  comissão  julgadora  do  concurso  público,  regido  pelo  edital  025/18-
PROGEPE, para provimento de cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior
para a área de conhecimento Ensino de Computação. Ponto retirado de pauta em virtude de
não  haver  inscrições  homologadas.  11.  Homologação  da  aprovação  ad  referendum da
Resolução 01/2018-SPA, que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor para
eleição  de  coordenador e  vice-coordenador do Curso de  Engenharia  de  Bioprocessos  e
Biotecnologia  do  Setor  Palotina.  Processo  23075.213843/2017-52.  Foi  apresentada  a
Resolução em epígrafe,  aprovada  ad referendum do Conselho Setorial.  Posto em votação,  a
aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade. 12. Homologação da aprovação ad
referendum referente  ao  parecer  setorial  atinente  ao  processo  23075.209998/2017-94.
Relator: Cristiano Borges de Camargo da Silva. Assunto: Afastamento para participação
em evento internacional. Interessado: Carlos Henrique Coimbra Araújo. Ponto retirado de
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pauta. 13. Homologação da aprovação ad referendum referente ao parecer setorial atinente
ao processo 23075.190912/2017-42 Relator: Cristiano Borges de Camargo da Silva Assunto:
2ª  ETAPA  DE  AVALIAÇÃO  DE  DESEMPENHO  EM  ESTÁGIO  PROBATÓRIO  –
DOCENTE  VALERIA  GHISLOTI  IARED  Interessado:  Valéria  Ghisloti  Iared.  O
conselheiro  relator  fez  leitura  do  relato  do  processo  em pauta,  aprovado  ad  referendum do
Conselho Setorial. Consta no relato o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer favorável à
aprovação do resultado da segunda etapa de avaliação de desempenho em estágio probatório
da docente Valéria Ghisloti Iared, que alcançou o total de 100 pontos”. Posto em votação, a
aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade. 14. Homologação da aprovação ad
referendum referente  ao  parecer  setorial  atinente  ao  processo  23075.217803/2017-80
Relator: Cristiano Borges de Camargo da Silva Assunto: 2ª ETAPA DE AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – LUANA CELIA STUNITZ DA SILVA –
205304 (RA) Interessado: Luana Célia Stunitz da Silva.  O conselheiro relator fez leitura do
relato do processo em pauta, aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Consta no relato o
seguinte parecer conclusivo:  “Sou de parecer favorável à aprovação do resultado da segunda
etapa de avaliação de desempenho em estágio probatório da docente Luana Célia Stunitz da
Silva, que alcançou o total de 100 pontos”. Posto em votação, a aprovação ad referendum foi
homologada por unanimidade. 15. Homologação da aprovação  ad referendum referente ao
parecer setorial atinente ao processo 23075.214902/2017-18 Relator: Cristiano Borges de
Camargo  da  Silva  Assunto:  2ª  ETAPA  DE  AVALIAÇÃO  DE  DESEMPENHO  EM
ESTÁGIO PROBATÓRIO –  JAMAL ABD AWADALLAK –  205257  (RA) Interessado:
Jamal  Abd  Awadallak.  O  conselheiro  relator  fez  leitura  do  relato  do  processo  em  pauta,
aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Consta no relato o seguinte parecer conclusivo:
“Sou  de  parecer  favorável  à  aprovação  do  resultado  da  segunda  etapa  de  avaliação  de
desempenho em estágio probatório do(a) docente Jamal Abd Awadallak, que alcançou o total de
100 pontos”. A docente Ana Paula Ramao da Silva ressaltou que a comissão de avaliação de
desempenho, da qual ela fez parte,  conclui os trabalhos antes do término do prazo e que os
atrasos  acontecerem em etapas  seguintes.  Posto  em votação,  a  aprovação  ad referendum foi
homologada por unanimidade. 16. Homologação da aprovação  ad referendum referente ao
parecer setorial atinente ao processo 23075.218281/2017-33 Relator: Cristiano Borges de
Camargo  da  Silva  Assunto:  3.ª  ETAPA  EM  ESTÁGIO  PROBATÓRIO  DOCENTE
FERNANDO  WILLYAN  TREVISAN  LEIVAS-DEZEMBRO/2017-SP/DBD  Interessado:
Fernando Willyan Trevisan Leivas. O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em
pauta,  aprovado  ad  referendum do  Conselho  Setorial.  Consta  no  relato  o  seguinte  parecer
conclusivo: “Sou de parecer favorável à aprovação do resultado da terceira etapa de avaliação
de desempenho em estágio probatório do(a) docente Fernando Willyan Trevisan Leivas, que
alcançou o total de 100 pontos”. Posto em votação, a aprovação ad referendum foi homologada
por  unanimidade. 17.  Homologação  da  aprovação  ad  referendum referente  ao  parecer
setorial atinente ao processo 23075.218284/2017-77 Relator: Cristiano Borges de Camargo
da  Silva  Assunto:  3.ª  ETAPA  EM  ESTÁGIO  PROBATÓRIO  DOCENTE  DENIS
ROGERIO  SANCHES  ALVES-DEZEMBRO/2017-SP/DEE  Interessado:  Denis  Rogério
Sanches Alves.  O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta, aprovado  ad
referendum do  Conselho  Setorial.  Consta  no  relato  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Sou de
parecer favorável à aprovação do resultado da segunda etapa de avaliação de desempenho em
estágio probatório do(a) docente Denis Rogério Sanches Alves, que alcançou o total de 100
pontos”. Posto em votação, a aprovação  ad referendum foi homologada por unanimidade. 18.
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Homologação  da  aprovação  ad  referendum referente  ao  parecer  setorial  atinente  ao
processo 23075.218285/2017-11 Relator: Cristiano Borges de Camargo da Silva Assunto: 3.ª
ETAPA  EM  ESTÁGIO  PROBATÓRIO  DOCENTE  DENISE  TREVISOLI  DETSCH-
DEZEMBRO/2017-SP/DEE Interessado: Denise Trevisoli Detsch.  O conselheiro relator fez
leitura do relato do processo em pauta, aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Consta no
relato o seguinte parecer conclusivo:  “Sou de parecer favorável à aprovação do resultado da
terceira  etapa  de  avaliação  de  desempenho  em  estágio  probatório  do(a)  docente  Denise
Trevisoli  Detsch,  que  alcançou o  total  de  100 pontos.”.  Posto  em votação,  a  aprovação  ad
referendum foi homologada por unanimidade. 19. Homologação da aprovação ad referendum
referente  ao  parecer setorial  atinente  ao  processo  23075.206332/2017-84 Relator:  Silvia
Cristina Osaki Assunto: 2ª ETAPA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO
PROBATÓRIO – VICTOR RAUL NEUMANN SILVA – 205188 (RA) Interessado: Victor
Raul  Neumann  Silva.  A conselheira  relatora  fez  leitura  do  relato  do  processo  em  pauta,
aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Consta no relato o seguinte parecer conclusivo:
“Baseado no histórico descrito  e  considerando que a 2º  Etapa de Desempenho em Estágio
Probatório do docente Victor Raul Neumann Silva foi feita de acordo com a Resolução vigente
002/00 – COPLAD, sou de PARECER FAVORÁVEL quanto ao processo de avaliação realizado,
com nota 100”. Posto em votação, a aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade.
20.  Homologação da aprovação  ad referendum referente ao parecer setorial  atinente ao
processo 23075.002437/2018-47 Relator:  Almir Manoel Cunico Assunto: Afastamento do
Docente Geraldo Camilo Alberton para participação de evento internacional Interessado:
Geraldo Camilo Alberton.  O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta,
aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Consta no relato o seguinte parecer conclusivo:
“Sou de parecer favorável à solicitação de afastamento do país do docente Geraldo Camilo
Alberton”. Posto em votação, a aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade. 21.
Homologação  da  aprovação  ad  referendum referente  ao  parecer  setorial  atinente  ao
processo  23075.217675/2017-74  Relator:  Joel  Gustavo  Teleken  Assunto:  Solicitação  de
afastamento do país Interessado: Geane Maciel Pagliosa.  Ponto retirado de pauta devido ao
conselheiro  relator  não  estar  presente  na  reunião. 22.  Homologação  da  aprovação  ad
referendum referente  ao  parecer  setorial  atinente  ao  processo  23075.210387/2017-99
Relator:  Ivonete Rossi  Bautitz  Assunto:  Escolha de coordenador e vice-coordenador do
Curso de Agronomia Interessado: Setor Palotina. A conselheira relatora fez leitura do relato
do processo em pauta, aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Consta no relato o seguinte
parecer conclusivo: “Diante do exposto sou de parecer FAVORÁVEL à aprovação do processo
de  escolha  de  Coordenador  e  Vice  Coordenador  do  Curso  de  Agronomia  da  Universidade
Federal  do  Paraná  –  Setor  Palotina”.  Posto  em  votação,  a  aprovação  ad  referendum foi
homologada por unanimidade. 23. Homologação da aprovação  ad referendum referente ao
parecer setorial atinente ao processo 23075.067577/2015-18 Relator: Cristiano Borges de
Camargo da Silva Assunto: Convênio entre UFPR e UNIOESTE cujo objeto regulamenta a
mobilidade da Profa. Eliane Cristina G. Vendruscolo para atuar como docente colaborador
da  Pós-Graduação  Stricto  Sensu  em  Agronomia  da  UNIOESTE  Interessado:  Eliane
Cristina Gruszka Vendruscolo.  O conselheiro  relator  fez  leitura  do  relato  do  processo em
pauta,  aprovado  ad  referendum do  Conselho  Setorial.  Consta  no  relato  o  seguinte  parecer
conclusivo:  “Sou de parecer favorável à solicitação referente ao aditivo de prorrogação do
termo de convênio de cooperação técnica 014/2014 referente à participação da docente Eliane
Cristina Gruszka Vendruscolo no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Agronomia da
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UNIOESTE, Câmpus de Marechal Cândido Rondon, objeto do processo 23075.067577/2015-
18”.  Posto  em  votação,  a  aprovação  ad  referendum foi  homologada  por  unanimidade. 24.
Relator: Luciano dos Santos Bersot. Processo: 23075.201368/2017-71. Assunto: Criação das
disciplinas optativas Práticas em Bioterismo I e II. Interessada: Erica Cristina Bueno do
Prado Guirro. O conselheiro Jonathan Dieter  fez leitura do relato emitido pelo conselheiro
relator  do processo em pauta,  em que consta  o seguinte  parecer  conclusivo:  “Considerando
todos os documentos constantes no presente processo, dos argumentos prestados, e que o mesmo
encontra-se  devidamente  instruído,  sou  de  parecer  FAVORÁVEL a  criação  das  disciplinas
"Práticas em Bioterismo I - DCV078" e "Práticas em Bioterismo II - DCV079" a ser ofertada
pelo  Departamento  de  Ciências  Veterinárias,  do  Setor  Palotina,  desta  UFPR”.  Posto  em
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 25. Relatora: Thamis Meurer.  Processo:
23075.213907/2017-15.  Assunto:  Inclusão  da  disciplina  DBD006.  Interessado:
Departamento de Biodiversidade. A conselheira relatora fez leitura do relato do processo em
pauta,  em  que  consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Diante  do  exposto,  sou  de  parecer
favorável à inclusão da disciplina DBD006 “Limnologia” no rol de disciplinas optativas dos
Cursos de Ciências Biológicas Modalidade Licenciatura e Bacharelado, do Setor Palotina”.
Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 26. Relatora: Erica Cristina Bueno
do Prado Guirro. Processo: 23075.209010/2017-97. Assunto: Criação de disciplina Optativa
-  Propriedades  físicas  de  produtos  agrícolas  –  DEE237.  Interessado:  Departamento  de
Engenharias e Exatas. A conselheira relatora fez leitura do relato do processo em pauta, em que
consta o seguinte parecer conclusivo: “Considerando que os trâmites para criação da disciplina
optativa supracitada ocorreram de forma adequada no Departamento de Engenharias e Exatas
e na Coordenação do curso de Agronomia e que a oferta de disciplina optativa é benéfica à
formação dos acadêmicos deste curso,  sou de parecer FAVORÁVEL à criação da disciplina
Propriedades  Físicas  de  Produtos  Agrícolas  (DEE237)”.  Posto  em  votação,  o  parecer  foi
aprovado por unanimidade. 28. Relatora: Aline Marchese. Processo: 23075.210273/2017-49.
Assunto: Criação de disciplina optativa Oncologia Veterinária. Interessada: Coordenação
do Curso de Medicina Veterinária. A conselheira relatora fez leitura do relato do processo em
pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo:  “Sou de parecer favorável à criação da
disciplina DCV085-Oncologia Veterinária, com carga horária total de 60 horas, e inclusão da
mesma no rol de optativas do curso de Medicina Veterinária”. Posto em votação, o parecer foi
aprovado  por  unanimidade. 29.  Relator:  Américo  Fróes  Garcez  Neto.  Processo:
23075.196325/2017-67. Assunto: Alteração na distribuição e inclusão de carga horária EaD
em disciplina Presencial. Interessado: Juliano Cordeiro.  O conselheiro relator fez leitura do
relato do processo em pauta,  em que consta  o seguinte  parecer  conclusivo:  “Com base nas
informações  prestadas  nos  documentos  apresentados  junto  ao  processo,  sou  de  parecer
FAVORÁVEL À APROVAÇÃO da solicitação de alteração na distribuição e inclusão de parte da
carga horária na modalidade EaD da disciplina DCA008 ‘Sistemática de Plantas Cultivadas’ ”.
Posto  em votação,  o  parecer  foi  aprovado  por  unanimidade. 30.  Relator:  Carlos  Eduardo
Zacarkim.  Processo:  23075.216129/2017-16.  Assunto:  Acordo  de  Cooperação  em  PD&I
entre UFPR, a FUNPAR e Mineração Palotina. Interessados: Augusto Vaghetti Luchese;
Ademar Pawlowski.  O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta, em que
consta  o  seguinte  parecer  conclusivo:  “Sou  de  parecer  favorável  ao  estabelecimento  de
Cooperação de PD&I entre UFPR, FUNPAR e Mineração Palotina para o desenvolvimento do
plano de trabalho proposto”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 31.
Relatora: Aline Marchese. Processo: 23075.012229/2018-56. Assunto: Minuta do Termo de
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Acordo entre UFPR, FUNPAR e Centro Internacional de Energias Renováveis - Biogás,
Plano  de  Trabalho e  Equipe Técnica,  objetivando a  execução da pesquisa  denominada
“Estudos envolvendo a avaliação de diferentes materiais para a remo”. Interessado: Helton
José  Alves.  Foi  apresentado  o  processo  administrativo  n.º  23075.012229/2018-56  que  diz
respeito à Minuta do Termo de Acordo entre UFPR, FUNPAR e Centro Internacional de Energias
Renováveis – Biogás. O processo contém Plano de Trabalho e Equipe Técnica, objetivando a
execução do Projeto de Pesquisa “Estudos envolvendo a avaliação de diferentes materiais para a
remo”. A pesquisa terá início em primeiro de maio do presente ano e término em trita de abril de
2019,  com orçamento no valor  de R$ 41.000,00 (quarenta e  um mil  reais).  A realização do
projeto em questão é de interesse da UFPR. A conselheira Aline Marchese, relatora do processo
apresentou  relato,  em que  consta  o  seguinte  parecer  conclusivo  “Baseado  nas  informações
acima  citadas  e  disponíveis  no  processo  23075.012229/2018-56  ,  sou  de  PARECER
FAVORÁVEL  ao  contrato  celebrado  entre  o  CENTRO  INTERNACIONAL  DE  ENERGIAS
RENOVÁVEIS  -  CIBIOGÁS,  a  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ e  a  FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  PARANÁ,  ao  Plano  de  Trabalho  do  Projeto  “Estudos
envolvendo a avaliação de diferentes materiais para a remoção de H2S do Biogás in natura em
unidade experimental”, bem como a Equipe Técnica envolvida no mesmo”. Desta forma, após
leitura do relato e discussão, posto em votação, o parecer da conselheira relatora, a minuta do
termo de acordo, o plano de trabalho e a equipe técnica foram aprovados por unanimidade de
votos. 32.  Relatora:  Ivonete  Rossi  Bautitz.  Processo:  23075.010560/2018-31.  Assunto:
Afastamento do país. Interessada: Rita de Cássia dos Anjos. A conselheira relatora fez leitura
do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer
FAVORÁVEL ao afastamento do país solicitado pela prof. Rita de Cássia dos Anjos para missão
científica na Irlanda do Norte, Reino Unido”. O afastamento requerido tem data de início em 22
de abril  de 2018 e término em seis  de maio de 2018. Posto em votação,  o  afastamento foi
aprovado por unanimidade. 33. Indicação de membros para compor comissão eleitoral para
escolha de coordenador e vice-coordenador do Curso de Ciências Biológicas. Solicitante:
Direção.  Foi aprovada, por unanimidade, a composição da comissão eleitoral para escolha de
coordenador  e  vice-coordenador  do  Curso  de  Ciências  Biológicas,  que  será  composta  pelos
servidores Jonathan Dieter e Thamis Meurer e pelo discente Felipe Eduardo Bueno Silva.   34.
Indicação de membros para compor comissão eleitoral para escolha de coordenador e vice-
coordenador do Curso de Engenharia de Energias Renováveis.  Solicitante: Direção.  Foi
aprovada, por unanimidade, a composição da comissão eleitoral para escolha de coordenador e
vice-coordenador do Curso de Engenharia de Energias Renováveis,  que será composta pelos
servidores Jonathan Dieter e Thamis Meurer e pelo discente Felipe Eduardo Bueno Silva. 35.
Indicação de membros para compor comissão eleitoral para escolha de coordenador e vice-
coordenador do Programa de Residência Medicina Veterinária.  Solicitante: Direção.  Foi
aprovada, por unanimidade, a composição da comissão eleitoral para escolha de coordenador e
vice-coordenador do Programa de Residência em Medicina Veterinária da Universidade Federal
do Paraná – Setor Palotina, que será composta pelos servidores Jonathan Dieter e Thamis Meurer
e pelo discente Felipe Eduardo Bueno Silva. 36. Homologação da aprovação ad referendum do
resultado final do teste seletivo, regido pelo edital 041/18-PROGEPE, para contratação de
professor  substituto  para  a  área  de  conhecimento  Fitotecnia  e  Melhoramento  Vegetal.
Processo 23075.005278/2018-32.  Foi apresentado o resultado do teste seletivo, que teve como
primeiro  colocado,  Adilson  Ricken  Schuelter  e  Gustavo  Ferreira  Coelho,  como  segundo
colocado. O resultado do teste seletivo foi aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Posto

231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR PALOTINA
Conselho Setorial

Rua Pioneiro, 2153, Jardim Dallas – 85950-000 – Palotina – PR
Tel.: (44) 3211-8501 – secretariapalotina@ufpr.br 

em  votação,  a  aprovação  ad  referendum foi  homologada  por  unanimidade. 37.  Relator:
Alexandre  Leandro  Pereira.  Processo:  23075.196330/2017-70.  Assunto:  Alteração  na
distribuição  e  inclusão  de  parte  da  carga  horária  na  modalidade  EaD  em  disciplina
Presencial.  Interessados:  Juliano  Cordeiro. O  conselheiro  relator  fez  leitura  do  relato  do
processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer FAVORÁVEL
a alteração na distribuição e inclusão de parte da carga horária da disciplina Ecologia de
Agroecossistemas e Sustentabilidade na modalidade Ensino a Distância”. Posto em votação, o
parecer foi aprovado por unanimidade. Foi solicitado pelo Conselho que o termo “reformulação
curricular” seja substituído por “ajuste curricular”, no tipo do processo. 38. Relator: Jonathan
Dieter. Processo: 23075.215175/2017-06. Assunto: Inclusão de disciplina no rol de optativas
do Curso de Ciências Biológicas (Palotina). Interessados: Curso de Ciências Biológicas.  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 Micologia Aplicada (DCA053) rol de optativas do
Curso de Ciências Biológicas Modalidade Bacharelado - 68C, do Setor Palotina”. Posto em
votação,  o  parecer  foi  aprovado por  unanimidade. 39.  Pedido  de  recurso do resultado  da
apreciação  dos  pedidos  de  inscrições  do  concurso  público,  regido  pelo  edital  025/18-
PROGEPE, para provimento de cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior
para a área de conhecimento Ensino de Química. Solicitante: Elenise Sauer.  Considerando
que a candidata Elenise Sauer não apresentou comprovação de notório saber reconhecido por
universidade com doutorado na área de Educação, Educação Científica e Tecnológica ou Ensino
de Ciências conforme o parágrafo único do art. 66 da Lei 9.394, de 20 de dezembro 1996, foi de
entendimento do conselho Setorial que a candidata não atingiu os requisitos necessários para
inscrição. Sendo assim, foi negado por unanimidade o pedido de recurso. Assuntos gerais. A
Presidente apresentou, para ciência, o conteúdo do Ofício 1466/2017-TCU/SECEX-PR, lavrado
pelo  Tribunal  de  Contas  da  União;  e  do  Ofício  3/2018/UFPR/R/PROPLAN/CRI.  Ambos
constantes  do  processo  23075.001093/2018-59.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  Presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta e cinco
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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