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Ata da 81.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade1
Federal do Paraná, realizada em catorze de junho de dois mil e dezoito. Aos catorze dias do2
mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas e dez minutos, na sala de reuniões do3
Bloco Administrativo do Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná, reuniu-se o4
Conselho Setorial, sob a presidência do Diretor do Setor Palotina, Elisandro Pires Frigo. Presente5
também a Vice-Diretora do Setor Palotina, Yara Moretto. Presentes os conselheiros titulares:6
Aline Marchese, Almir Manoel Cunico, Américo Fróes Garcez Neto, Camila Tonezer, Carlos7
Eduardo Zacarkim, Cristiano Andrighetto, Edilson Caron, Jéssica Cristhine Gallego, Joel8
Gustavo Teleken, Jonathan Dieter, Marco Antonio Bacellar Barreiros, Marcos Antonio9
Schreiner, Roberta Paulert, Robson Fernando Missio, Silvia Cristina Osaki, Thamis Meurer e10
Valéria Ghisloti Iared. Presentes também os conselheiros suplentes: Cristiano Borges de11
Camargo, Geraldo Camilo Alberton, Katherinne Maria Spercoski, Lucíola Thais Baldan,12
Mauricio Romani e Willian Gonçalves do Nascimento. Justificaram a ausência os membros:13
Eliane Hermes, Leandro Paiola Albrecht, Maria Cristina Milinski e Ivonete Rossi Bautitz.14
Havendo quórum o Presidente saudou a todos e declarou iniciada a reunião. Foi aprovada por15
unanimidade de votos a inversão do ponto de pauta 5. que será tratado antes do ponto de pauta 1.16
Foi aprovada por unanimidade de votos a inversão do ponto de pauta 13. que será tratado após o17
ponto de pauta 2. Foi aprovada por unanimidade de votos a inversão do ponto de pauta 20. que18
será tratado após o ponto de pauta 13. Foi aprovada por unanimidade de votos a inclusão do19
ponto de pauta 28. Relator: Cristiano Borges de Camargo da Silva. Processo:20
23075.033700/2018-40. Assunto: Inclusão da disciplina optativa Bubalinocultura (CP061) no rol21
de disciplinas do Curso de Agronomia. Interessados: Departamento de Zootecnia; Coordenação22
do Curso de Medicina Veterinária. Foi aprovada por unanimidade de votos a inclusão do ponto23
de pauta 29. Indicação de membros para compor comissão eleitoral para escolha de coordenador24
e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Bioenergia do Setor Palotina. Solicitante:25
Direção do Setor Palotina. Ordem do dia: 5. Solicitação de atualização das cadeiras26
ocupadas por discentes no Conselho Setorial do Setor Palotina. Solicitante: Centros27
Acadêmicos. O Presidente leu o Ofício 02/2018 - Centros Acadêmicos - UFPR Setor Palotina, o28
qual indica representantes discentes para ocupar as cadeiras do Conselho Setorial. Foram29
indicados os acadêmicos: Tailini Bapes Grunewald (Titular) e Lilia Kelli da Silva (Suplente);30
Ana Carolina de Camargo (Titular) e Lucas Sampaio Trentini (Suplente); Thiago Francisco31
Chahin Pessoa (Titular) e Nicoly Karoline Klein (Suplente); Diego Silva dos Santos (Titular) e32
Lorena de Anhaia Kava (Suplente). Em votação, a indicação do Centro Acadêmico de33
representantes discentes para ocupar as cadeiras do Conselho Setorial foi aprovada por34
unanimidade de votos. Para efeito de quórum e voto, a indicação passa a valer a partir desta35
reunião. 1. Apreciação da ata da 79.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor36
Palotina. Colocada em regime de votação, a ata da 79.ª reunião do Conselho Setorial, foi37
aprovada, sem correções, por unanimidade de votos. 2. Apreciação da ata da 80.ª reunião38
(extraordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina. Colocada em regime de votação, a39
ata da 80.ª reunião do Conselho Setorial, foi aprovada, sem correções, por unanimidade de votos.40
13. Relator: Geraldo Camilo Alberton. Processo: 23075.019490/2018-87. Assunto: Redução41
do Número de Vagas Ofertadas e mudança para oferta anual de disciplinas para o Curso42
de Ciências Biológicas (68B e 68C) - Setor Palotina. Interessado: Coordenação do Curso de43
Ciências Biológicas. O conselheiro relator Geraldo Camilo Alberton fez a leitura do relato do44
processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “ [...] sou de parecer favorável45
para a redução da oferta de 80 para 60 vagas anuais para o Ciências Biológicas, bem como a46
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mudança do regime de oferta de disciplinas de semestrais para anuais”. Posto em votação, o47
parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 20. Homologação da aprovação ad48
referendum da solicitação de abertura de teste seletivo, área de Conhecimento: Química49
Geral. Processo: 23075.025572/2018-61. Interessado: Departamento de Engenharias e50
Exatas. O conselheiro Joel Gustavo Teleken relatou o processo do referido teste seletivo. Na51
sequência, foi homologada por unanimidade de votos, a aprovação ad referendum da solicitação52
de abertura de teste seletivo, área de Conhecimento: Química Geral constante no processo53
23075.025572/2018-61. 3. Indicação de membros para compor a Comissão de54
Acompanhamento de Recepção de Calouros. O Presidente relatou a necessidade de atualizar a55
Comissão de Acompanhamento de Recepção de Calouros (Portaria nº 653/2017-SPA). Sugeriu-56
se que os coordenadores do curso façam parte desta comissão. Em discussão, foram indicados os57
seguintes membros: Docentes: Silvia Cristina Osaki, Lucíola Thais Baldan, Katherinne Maria58
Spercoski, Paulo Ramos da Silva Santos e Vivian Carré Missio. Técnicos-Administrativo lotados59
na Unidade de Apoio Psicossocial -UAPS: Bruna Gimenes Ferreira Arroyo Poggere, Eduardo60
Antonio Sguarezi Gabriel, Karianny Aparecida Gerotto del Mouro e Renata Cristina da Costa61
Gotardo. Representantes discentes: membros do Centro Acadêmico. Em votação, as indicações62
foram aprovadas por unanimidade de votos. 4. Indicação de membros para compor comissão63
eleitoral para escolha de representantes técnico-administrativos perante o Conselho64
Setorial. Foi aprovada por unanimidade de voto a indicação de membros para compor comissão65
eleitoral para escolha de representantes técnico-administrativos perante o Conselho Setorial, a66
saber: Claudia Eliza Zschornack e Leandro Guetter Ávila. 6. Apreciação da solicitação de67
afastamento do país de docente para “Participação de Missão Técnica Internacional”.68
Processo: 23075.031479/2018-95. Interessado: Maria Cristina Milinsk. Foi relatado o69
processo 23075.031479/2018-95, que trata do afastamento do país da docente Maria Cristina70
Milinsk para participação em evento. O evento se chama “Missão técnica Empreendedorismo -71
Sebrae” e ocorrerá nas Universidades da região de Boston (MIT, Babson, Boston University,72
Northeastern University, Harvard University), na cidade de Boston, Massachusetts, Estados73
Unidos. O período de afastamento é de 21 de setembro de 2018 a 30 de setembro de 2018,74
incluindo período de trânsito, considerando sábados, domingos e feriados. O afastamento75
caracteriza-se como “com ônus limitado” e os encargos didáticos ficarão sob responsabilidade do76
docente Fabrício Schwanz da Silva. Em votação, o afastamento do país da docente Maria77
Cristina Milinsk foi aprovado por unanimidade de votos. 7. Relator: Silvia Cristina Osaki.78
Processo: 23075.189319/2017-53. Assunto: Redistribuição de Ângelo Augusto Ebling.79
Interessado: Ângelo Augusto Ebling. A conselheira relatora Silvia Cristina Osaki fez a leitura80
do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Baseado no81
histórico descrito e considerando principalmente os resultados da solicitação junto aos82
departamentos de Biociências e Ciências Agronômicas do Setor Palotina, sou de PARECER83
DESFAVORÁVEL quanto à solicitação de redistribuição do docente Ângelo Augusto Ebling”.84
Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 8. Relator: Carlos85
Eduardo Zacarkim. Processo: 23075.011311/2018-63. Assunto: Inclusão de Disciplinas86
Optativas. Interessado: Coordenação do Curso de Ciências Biológicas. O conselheiro relator87
Carlos Eduardo Zacarkim fez a leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte88
parecer conclusivo: “Sou de parecer favorável a inclusão das referidas disciplinas ao Curso de89
Ciências Biológicas”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 9.90
Relator: Américo Fróes Garcez Neto. Processo: 23075.013509/2018-81. Assunto: Solicitação91
de Afastamento para Doutorado no Brasil. Interessado: Marcos Vinicius Oliveira de Assis.92
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O conselheiro relator Américo Fróes Garcez Neto fez a leitura do relato do processo em pauta,93
em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de PARECER FAVORÁVEL ao pedido de94
afastamento para doutorado no país pelo Prof. Marcos Vinicius Oliveira de Assis no período de95
04 de fevereiro de 2019 a 05 de agosto de 2020”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por96
unanimidade de votos. 10. Relator: Maurício Romani. Processo: 23075.024968/2018-91.97
Assunto: Solicitação de substituição do Anexo II - Plano de Adaptação Curricular do98
Projeto Pedagógico do Curso de Medicina Veterinária - Setor Palotina. Interessado:99
Coordenação do Curso de Medicina Veterinária. O conselheiro relator Maurício Romani fez a100
leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de101
parecer favorável a aprovação do novo Plano de Adaptação Curricular do curso de Medicina102
Veterinária da UFPR/Setor Palotina, conforme tabela informada no documento SEI 0951318)”.103
Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, a conselheira104
Silvia Cristina Osaki fez uso da palavra, como coordenadora do curso de Medicina Veterinária, e105
prestou esclarecimentos sobre a adaptação curricular do curso. 11. Relator: Valéria Ghisloti106
Iared. Processo: 23075.016093/2018-53. Assunto: Alteração de pré-requisitos da disciplina107
DBC028 Microbiologia Geral. Interessado: Departamento de Biociências. A conselheira108
relatora Valéria Ghisloti Iared fez a leitura do relato do processo em pauta, em que consta o109
seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer FAVORÁVEL à solicitação de alteração das110
disciplinas de Histologia e Embriologia Veterinária (DBC032) e Imunologia Veterinária111
(DBC033) pela disciplina de Citologia Geral (DBC037) como pré-requisito para a disciplina de112
Microbiologia Geral (DBC028)”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de113
votos. 12. Relator: Robson Fernando Missio. Processo: 23075.005989/2018-15. Assunto:114
Inclusão de disciplina Optativa do Departamento de Sociais e Humanas. Interessado:115
Coordenação de Licenciatura em Computação. O conselheiro relator Robson Fernando116
Missio fez a leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo:117
“Sou de parecer FAVORÁVEL a inclusão das disciplinas DSH060 - Redação Instrumental e118
DSH061 - Metodologia Científica como optativas para o Curso de Licenciatura em Computação119
da UFPR – Setor Palotina”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de120
votos. Neste momento, foi aprovada por unanimidade de votos a inversão do ponto de pauta 14.121
que será tratado após o ponto de pauta 16. 15. Relatora: Thamis Meurer. Processo:122
23075.021532/2018-40. Assunto: Eleição de chefe e suplente de chefe do Departamento de123
Sociais e Humanas. Interessado: Setor Palotina. A conselheira relatora Thamis Meurer fez a124
leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Manifesto125
voto favorável à homologação do resultado da consulta à comunidade do Setor Palotina para126
eleição de chefe e suplente de chefe do Departamento de Sociais e Humanas, que teve como127
eleitos, respectivamente chefe e suplente de chefe, a docente Raquel Angela Speck e o docente128
Valdir Rosa”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 16.129
Relatora: Thamis Meurer. Processo: 23075.021529/2018-26. Assunto: Eleição de chefe e130
suplente de chefe do Departamento de Ciências Agronômicas. Interessado: Setor Palotina.131
A conselheira relatora Thamis Meurer fez a leitura do relato do processo em pauta, em que132
consta o seguinte parecer conclusivo: “Manifesto voto favorável à homologação do resultado da133
consulta à comunidade do Setor Palotina para eleição de chefe e suplente de chefe do134
Departamento de Ciências Agronômicas, que teve como eleitos, respectivamente chefe e135
suplente de chefe, os docentes Alessandro Jefferson Sato e Augusto Vaghetti Luchese”. Posto em136
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, o conselheiro Américo137
Fróes Garcez Neto fez uso da palavra para relatar a situação da chefia do Departamento de138
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Zootecnia. Discutiu-se a atribuição do decano em caso de vacância (Resolução 04/95-COUN).139
14. Relator: Jéssica Cristhine Gallego. Processo: 23075.195952/2017-81. Assunto: Análise140
da possibilidade de oferta da disciplina de Manejo Sanitário pelo DZO. Interessado:141
Departamento de Biociências. A conselheira relatora Jéssica Cristhine Gallego fez a leitura do142
relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Baseado no histórico143
pontuado acima sou de PARECER FAVORÁVEL quanto à realocação da disciplina obrigatória144
de Manejo Sanitário no Departamento de Zootecnia”. Posto em votação, o parecer foi aprovado145
por unanimidade de votos. 17. Katherinne Maria Spercoski. Processo: 23075.020337/2018-146
01. Assunto: Inclusão da disciplina DZO019 – Forragicultura e Pastagens como Optativa.147
Interessado: Curso de Agronomia. A conselheira relatora Katherinne Maria Spercoski fez a148
leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Baseada149
nos documentos apresentados no Processo 23075.020337/2018-01, descritos nesse parecer, sou150
de PARECER FAVORÁVEL à inclusão da disciplina optativa DZO019 – Forragicultura e151
Pastagens, tendo como pré-requisito para cursá-la a disciplina de DZO014 – Bromatologia e152
Forragicultura, ambas oriundas do Departamento de Zootecnia, com carga horária de 45 horas,153
no rol de optativas do Curso de Agronomia, Setor Palotina”. Posto em votação, o parecer foi154
aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, a conselheira Aline Marchese retirou-se da155
sala. 18. Homologação da aprovação ad referendum referente ao parecer setorial 051/2018-156
SPA atinente ao processo 23075.206306/2017-56. Relator: Ivonete Rossi Bautitz. Assunto:157
2ª etapa de avaliação de desempenho em estágio probatório da docente Aline Marchese.158
Interessado: Aline Marchese. Fez-se leitura do relato do processo em pauta, aprovado ad159
referendum do Conselho Setorial. Consta no relato o seguinte parecer conclusivo: “O Processo160
23075.206306/2017-56 referente à 2ª Etapa da Avaliação de Desempenho em Estágio161
Probatório da Professora Aline Marchese foi corretamente instruído conforme a resolução162
002/00- COPLAD, deste modo sou de PARACER FAVORÁVEL à sua aprovação”. Na sequência,163
foram fornecidas informações adicionais sobre a avaliação. A avaliação ocorreu dentro das164
conformidades legais; a banca foi composta pelos membros: Luiz Carlos Dias, Alessandro165
Jefferson Sato e Willian Gonçalves do Nascimento; a nota final da avaliada foi 100 e a mesma166
concordou com o resultado. Posto em votação, a aprovação ad referendum foi homologada por167
unanimidade de votos. 19. Homologação da aprovação ad referendum referente ao parecer168
setorial 052/2018-SPA atinente ao processo 23075.020189/2018-16. Relator: Thamis169
Meurer. Assunto: 1ª etapa de avaliação de desempenho em estágio probatório da docente170
Adriana Fiorini Rosado. Interessado: Adriana Fiorini Rosado. A conselheira relatora Thamis171
Meurer fez leitura do relato do processo em pauta, aprovado ad referendum do Conselho172
Setorial. Consta no relato o seguinte parecer conclusivo: “A servidora Adriana Fiorini Rosado,173
professora do Magistério Superior, lotada no Departamento de Biociências da UFPR Setor174
Palotina, obteve nota máxima de 100 (cem) pontos na 1ª etapa de Avaliação de Desempenho em175
Estágio Probatório. O processo n°23075.020189/2018-16, encaminhado para relato na data de176
24 de maio de 2018, encontra-se em conformidade com o estabelecido pela Resolução 002/00-177
COPLAD. Sendo assim, sou de parecer favorável aos procedimentos e resultado da 1ª etapa de178
Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório de Adriana Fiorini Rosado, executado na179
presença da servidora pela comissão avaliadora na data de 14 de maio de 2018”. Posto em180
votação, a aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade de votos. 21.181
Homologação da aprovação ad referendum da Comissão Julgadora do concurso público na182
área de conhecimento: Ensino de Computação - Edital nº 119/18 – PROGEPE. Processo:183
23075.219986/2017-78. Interessado: Departamento de Sociais e Humanas. O conselheiro184
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Marcos Antonio Schreiner prestou relatos sobre o decorrer deste concurso público. Na185
sequência, foi homologada por unanimidade de votos, a aprovação ad referendum da Comissão186
Julgadora do concurso público na área de conhecimento: Ensino de Computação - Edital nº187
119/18 – PROGEPE constante no processo 23075.219986/2017-78. 22. Homologação da188
aprovação ad referendum da Resolução 12/2018-SPA, que estabelece normas para consulta189
à Comunidade do Setor para eleição de chefe e suplente de chefe do Departamento de190
Biociências para o período de junho de 2018 a junho de 2020. Processo: 23075.021528/2018-191
81. A conselheira Aline Marchese prestou informes sobre o decorrer desta eleição. Na sequência,192
foi homologada por unanimidade de votos, a aprovação ad referendum da Resolução 12/2018-193
SPA, que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor para eleição de chefe e194
suplente de chefe do Departamento de Biociências para o período de junho de 2018 a junho de195
2020. 23. Homologação da aprovação ad referendum da Resolução 13/2018-SPA, que196
estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor para eleição de chefe e suplente197
de chefe do Departamento de Ciências Veterinárias para o período de junho de 2018 a198
junho de 2020. Processo: 23075.021530/2018-51. A conselheira Aline Marchese prestou199
informes sobre o decorrer desta eleição. Na sequência, foi homologada por unanimidade de200
votos, a aprovação ad referendum da Resolução 13/2018-SPA,que estabelece normas para201
consulta à Comunidade do Setor para eleição de chefe e suplente de chefe do Departamento de202
Ciências Veterinárias para o período de junho de 2018 a junho de 2020. 24. Homologação da203
aprovação ad referendum da Resolução 14/2018-SPA, que estabelece normas para consulta204
à Comunidade do Setor para eleição de chefe e suplente de chefe do Departamento de205
Engenharias e Exatas para o período de junho de 2018 a junho de 2020. Processo:206
23075.021531/2018-03. A conselheira Aline Marchese prestou informes sobre o decorrer deste207
eleição. Na sequência, foi homologada por unanimidade de votos, a aprovação ad referendum da208
Resolução 14/2018-SPA, que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor para209
eleição de chefe e suplente de chefe do Departamento de Engenharias e Exatas para o período de210
junho de 2018 a junho de 2020. 25. Homologação da aprovação ad referendum da Resolução211
15/2018-SPA, que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor para eleição de212
coordenador e vice-coordenador do Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia.213
Processo: 23075.213843/2017-52. Foi homologada por unanimidade de votos, a aprovação ad214
referendum da Resolução 15/2018-SPA, que estabelece normas para consulta à Comunidade do215
Setor para eleição de coordenador e vice-coordenador do Curso de Engenharia de Bioprocessos e216
Biotecnologia. 26. Homologação da aprovação ad referendum da Resolução 16/2018-SPA,217
que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor para eleição de coordenador e218
vice-coordenador do Programa de Residência em Medicina Veterinária do Setor Palotina.219
Processo: 23075.015432/2018-84. O conselheiro Jonathan Dieter prestou informes sobre o220
decorrer desta eleição. Na sequência, foi homologada por unanimidade de votos, a aprovação ad221
referendum da Resolução 16/2018-SPA, que estabelece normas para consulta à Comunidade do222
Setor para eleição de coordenador e vice-coordenador do Programa de Residência em Medicina223
Veterinária do Setor Palotina. Na sequência, o Conselho Setorial aprovou por unanimidade de224
votos, a reabertura das eleições quando houver indicativo de inscrição de chapas, mantendo-se as225
mesmas comissões eleitorais dos processos anteriores. 27. Homologação da aprovação ad226
referendum da solicitação de afastamento do país de docente para evento: ‘2018 – ASAS-227
CSAS Annual Meeting & Trade Show’. Processo: 23075.019645/2018-85. Interessado:228
Américo Fróes Garcez Neto. O docente Américo Fróes Garcez Neto relatou seu processo229
23075.019645/2018-85 que trata de seu afastamento do país para participar do evento: “2018230
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ASAS-CSAS Annual Meeting and Trade Show”, na instituição: “American Society of Animal231
Science (ASAS) and the Canadian Society of Animal Science (CSAS)”, localizada na cidade de232
Vancouver - Canadá. O período de afastamento é de 06 de julho de 2018 a 14 de julho de 2018,233
incluindo período de trânsito, considerando sábados, domingos e feriados. A natureza do234
afastamento caracteriza-se como “Com ônus”, pendente anexação de comprovante de concessão235
de auxílio da CAPES, CNPq, FINEP, UFPR ou Fundação Araucária. Em votação, a aprovação236
ad referendum foi homologada por unanimidade de votos. 28. Relator: Cristiano Borges de237
Camargo da Silva. Processo: 23075.033700/2018-40. Assunto: Inclusão da disciplina238
optativa Bubalinocultura (CP061) no rol de disciplinas do Curso de Agronomia.239
Interessados: Departamento de Zootecnia; Coordenação do Curso de Medicina240
Veterinária. O conselheiro relator Cristiano Borges de Camargo da Silva fez a leitura do relato241
do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer favorável à242
inclusão da disciplina Bubalinocultura (CP061) no rol de disciplinas optativas do Curso de243
Agronomia, devendo a disciplina ter como pré-requisito Zootecnia II, código DZO016”. Posto244
em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 29. Indicação de membros para245
compor comissão eleitoral para escolha de coordenador e vice-coordenador do Programa246
de Pós-Graduação em Bioenergia do Setor Palotina. Solicitante: Direção do Setor Palotina.247
Foi aprovada por unanimidade de votos a indicação de membros para compor comissão eleitoral248
para escolha de coordenador e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Bioenergia249
do Setor Palotina, a saber: Leandro Paiola Albrecht (representante docente), Elisangela Lupatini250
Piovesan (representante técnico-administrativo) e Nyelson Silva Nonato (representante discente251
da Pós-Graduação). Assuntos Gerais. Foram escolhidos os docentes que participarão da Feira de252
Profissões em Curitiba: Marcos Vinicius Oliveira de Assis, Víctor Raul Neumann Silva e Valéria253
Ghisloti Iared. As coordenações juntamente com os centros acadêmicos enviarão a Direção o254
nome dos acadêmicos. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e255
declarou encerrada a reunião às dezessete horas e trinta minutos, da qual eu, Sabrina Brüne,256
secretária, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.257


