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Ata da 82.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade1
Federal do Paraná, realizada em treze de agosto de dois mil e dezoito. Aos treze dias do mês2
de agosto 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 da Vice-Diretora do Setor Palotina, Yara Moretto. Presentes5
os conselheiros titulares: Alessandro Jefferson Sato, Aline Marchese, Ana Carolina de Camargo,6
Camila Tonezer, Diego Silva dos Santos, Edilson Caron, Eduardo Lucas Konrad Burin, Geraldo7
Camilo Alberton, decano do Departamento de Ciências Veterinárias, Jonathan Dieter, Jovanir8
Inês Müller Fernandes, decana do Departamento de Zootecnia, Marise Fonseca dos Santos,9
decana do Departamento de Biociências, Nelson Luis Mello Fernandes, Renata Cristina da Costa10
Gotardo, Roberta Chiesa Bartelmebs, Roberta Paulert, Tailini Bapes Grunewald, Thamis Meurer,11
Thiago Francisco Chahin Pessoa, Valéria Ghisloti Iared e Wilson de Aguiar Beninca. Presentes12
também os conselheiros suplentes: Adriana Fiorini Rosado, Augusto Vaghetti Luchese, Daniel13
Hütner, Danilene Gullich Donin Berticelli, Eliane Hermes e Guilherme Felipe Lenz. Havendo14
quórum a Presidente saudou a todos e declarou iniciada a reunião. Foi aprovada por unanimidade15
de votos a inversão do ponto de pauta 16. que será tratado antes do ponto de pauta 1. Foi16
aprovada por unanimidade de votos a retirada do ponto de pauta 3. Foi aprovada por17
unanimidade de votos a inclusão do ponto de pauta 29. Solicitação de afastamento do país para18
evento. Solicitante: Mara Fernanda Parisoto. Processo: 23075.043433/2018-19. Foi aprovada por19
unanimidade de votos a inclusão do ponto de pauta 30. Apreciação do processo de Avaliação de20
Desempenho em Estágio Probatório, referente à segunda etapa, do(a) servidor(a) Álvaro José de21
Almeida Bicudo - 23075.000851/2018-11. Foi aprovada por unanimidade de votos a alteração do22
ponto de pauta 9. cujo interessado passou a ser: Almir Manoel Cunico. Ordem do dia: 16.23
Aprovação do resultado final do processo eleitoral para cargos de titular e suplente dos24
representantes dos técnicos-administrativos para o Conselho Setorial do Setor Palotina.25
Processo: 23075.034242/2018-66. Neste momento, fez-se presente a servidora Cláudia Eliza26
Zschornack, membro da comissão eleitoral para escolha de representante Técnico-27
Administrativo perante o Conselho Setorial, que explicou como ocorreu o processo eleitoral.28
Relatou-se que estavam aptos a votar oitenta servidores do Setor Palotina, dos quais votaram29
trinta e quatro. Ao término, foram proclamadas eleitas as chapas formadas pelos candidatos a30
Titular: Thamis Meurer e Suplente: Guilherme Felipe Lenz e candidato a Titular: Renata Cristina31
da Costa Gotardo e Suplente: Daniel Hütner, para representantes dos técnicos-administrativos.32
Em votação, o processo eleitoral para cargos de titular e suplente dos representantes dos33
técnicos-administrativos perante ao Conselho Setorial do Setor Palotina foi aprovado por34
unanimidade de votos. Na sequência, a Presidente deu boas-vindas aos eleitos e atribuiu-lhes35
posse. Para efeito de quórum e voto, os eleitos passam a ser membros do Conselho Setorial a36
partir desta reunião. 1. Apreciação da ata da 81.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do37
Setor Palotina. A ata da 81.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina foi38
submetida a correções e aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, foi assinada pelos39
membros presentes. 2. Aprovações do Conselho Setorial em processos de Estágio Probatório40
e de Eleições. Abriu-se discussão sobre os procedimentos pelos quais o Conselho Setorial41
aprova processos de estágio probatório e de eleições. Até então, estes processos têm sido42
encaminhados à conselheiros designados pela Direção, para emitirem parecer setorial.43
Considerando que ambos os processos tramitam sob supervisão de comissão formada por44
servidores, houve entendimento de que poderiam ser dispensados os relatos dos processos em45
forma de parecer setorial. Em votação, o Conselho Setorial aprovou por unanimidade de votos a46
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dispensa de parecer setorial para processos de estágio probatório e de eleições. Porém,47
permanecem as seguintes especificações: Caso a Direção do Setor ou algum conselheiro julgar48
pertinente, o processo poderá ser submetido à parecerista. Permanece-se o processo de49
apreciação pelo Conselho Setorial. 3. Relator(a): André Martins Vaz dos Santos. Processo:50
23075.216144/2017-64. Assunto: Inclusão de disciplina Optativa DBC043 -51
Meliponicultura. Interessado: Departamento de Biociências. Este ponto foi retirado de pauta.52
4. Relator(a): Alessandro Jefferson Sato. Processo: 23075.039039/2018-86. Assunto: Edital53
conectadel PTI/ITAIPU. Interessado: Setor Palotina. O conselheiro relator Alessandro54
Jefferson Sato fez a leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer55
conclusivo: “Sou de parecer FAVORÁVEL a participação da UFPR Setor Palotina no56
Programa Produtec, da indicação do prof. Jonathan Dieter como coordenador local do57
Programa Produtec”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 5.58
Relator(a): Aline Marchese. Processo: 23075.012229/2018-56. Assunto: Minuta do contrato59
que entre si celebram o Centro Internacional de Energias Renováveis - Biogás, a60
Universidade Federal do Paraná e a Fundação Universidade Federal do Paraná.61
Interessado: Helton José Alves. A conselheira relatora Aline Marchese fez a leitura do relato62
do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Baseado nas informações63
acima citadas e disponíveis no processo 23075.012229/2018-56 , sou de PARECER64
FAVORÁVEL ao contrato celebrado entre o CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS65
RENOVÁVEIS - CIBIOGÁS, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ e a FUNDAÇÃO66
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, ao Plano de Trabalho do Projeto ‘Estudos67
envolvendo a avaliação de diferentes materiais para a remoção de H2S do Biogás in natura em68
unidade experimenta’, bem como a Equipe Técnica envolvida no mesmo, assim como na69
atualização da planilha orçamentária realizada durante o processo”. Posto em votação, o70
parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 6. Relator(a): Wilson de Aguiar Beninca.71
Processo: 23075.033015/2018-13. Assunto: Acordo de Cooperação Técnica entre as72
Instituições UFPR e UNIOESTE para o credenciamento ao quadro docente permanente73
do Programa de Pós-graduação Strictu Sensu em Engenharia de Pesca e Recursos74
Pesqueiros, nível Mestrado e Doutorado, ofertado pela UNIOESTE/Campus de Toledo.75
Interessado: Almir Manoel Cunico. O conselheiro relator Wilson de Aguiar Beninca fez a76
leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo:77
“Considerando que a instrução processual está de acordo com as orientações da PROPLAN-78
UFPR e com base no parecer apresentado ao departamento, há mérito acadêmico científico na79
proposição bem como as atividades compulsórias do interessado na UFPR estão garantidas e80
não poderão ser prejudicadas, sou de parecer FAVORÁVEL ao credenciamento do Prof. Dr.81
Almir Manoel Cunico no Programa de Pós-graduação em Engenharia de Pesca e Recursos82
Pesqueiros da UNIOESTE”. Neste momento, o docente Almir Manoel Cunico retirou-se da sala.83
Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 7. Relator(a): Luciola84
Thais Baldan. Processo: 23075.032821/2018-74. Assunto: Termo de Doação entre a85
empresa PRÉ-MOLDADOS LA SALLE e UFPR – SETOR PALOTINA do Aviário86
Experimental e do laboratório anexo de coleta de material biológico e preparo das rações87
experimentais. Interessado: Jovanir Inês Muller Fernandes e Departamento de Zootecnia.88
A conselheira relatora Luciola Thais Baldan fez a leitura do relato do processo em pauta, em que89
consta o seguinte parecer conclusivo: “Esclarecendo que não haverá ônus à Universidade90
Federal do Paraná, Reitoria ou diretamente o Setor Palotina, que o termo de doação por parte91
da empresa PRÉ-MOLDADOS LASALLE à UFPR – Setor Palotina deve ser oficializado após a92
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construção do imóvel e que os demais documentos, projeto do Aviário Experimental, estão em93
conformidade ao que exige esta instituição, sou de PARECER FAVORÁVEL ao Termo de94
Doação. Ficando sob responsabilidade da docente Jovanir I. M. Fernandes e da Direção desse95
Setor finalizar os ajustes para doação e regularização do imóvel junto à Universidade Federal96
do Paraná”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 8. Relator(a):97
Olicies da Cunha. Processo: 23075.017082/2018-91. Assunto: Termo de Cooperação UFPR98
e Itaipu Binacional. Interessado: Nei Moreira, Departamento de Biociências. O conselheiro99
relator Nelson Luis Mello Fernandes fez a leitura do relato emitido pelo docente Olicies da100
Cunha (seu suplente), referente ao processo em pauta, em que consta o seguinte parecer101
conclusivo: “Considerando que a proposta pode contribuir para o desenvolvimento de Pesquisa102
entre a UFPR e Itaipu Binacional e que segue as diretrizes de Cooperação da CRI/PROPLAN103
sou de parecer FAVORÁVEL a proposta apresentada pelo Prof. Dr. Nei Moreira para o Termo104
de Cooperação entre a UFPR e Itaipu Binacional”. Posto em votação, o parecer foi aprovado105
por unanimidade de votos. 9. Relator(a): Almir Manoel Cunico. Processo:106
23075.029540/2018-34. Assunto: Convênio entre UFPR e Prefeitura Municipal de Palotina107
para desenvolvimento do projeto “Avaliação dos vinhos coloniais do município de Palotina”.108
Interessado: Leidi Cecilia Friedrich. O conselheiro relator Almir Manoel Cunico fez a leitura109
do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer110
favorável ao convênio instruído pelo processo 23075.029540/2018-34”. Posto em votação, o111
parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 10. Relator(a): Eduardo Lucas Konrad112
Burin. Processo: 23075.027466/2018-11. Assunto: Solicitação de Redistribuição para a113
UFPR da docente Rafaela Oliveira Ferreira. Interessado: Rafaela Oliveira Ferreira. O114
conselheiro relator Eduardo Lucas Konrad Burin fez a leitura do relato do processo em pauta, em115
que consta o seguinte parecer conclusivo: “Tendo em vista as considerações anteriormente116
mencionadas sou de PARECER DESFAVORÁVEL ao processo de redistribuição da docente117
RAFAELA OLIVEIRA FERREIRA da Universidade Federal do Tocantins para o Setor Palotina118
da Universidade Federal do Paraná – Setor Palotina”. Posto em votação, o parecer foi aprovado119
por unanimidade de votos. 11. Relator(a): Nelson Luis Mello Fernandes. Processo:120
23075.023293/2018-62. Assunto: Aprovação de Ajuste Curricular – Inclusão de Disciplinas121
optativas do DEE. Interessado: Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências122
Exatas. O conselheiro relator Nelson Luis Mello Fernandes fez a leitura do relato do processo123
em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Diante do exposto sou de parecer124
FAVORÁVEL a inclusão das disciplinas propostas como optativas para o Curso de Licenciatura125
em Ciências Exatas nas 3 habilitações: Física, Matemática e Química”. Posto em votação, o126
parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 12. Relator(a): Augusto Vaghetti Luchese.127
Processo: 23075.044748/2018-83. Assunto: Inclusão da disciplina "Biotecnologia de128
produtos naturais" no rol de optativas do Curso de Engenharia de Bioprocessos e129
Biotecnologia. Interessado: Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e Curso130
de Tecnologia em Biotecnologia. O conselheiro relator Augusto Vaghetti Luchese fez a leitura131
do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer132
FAVORÁVEL à criação da disciplina Biotecnologia de Produtos Naturais e inclusão desta no133
rol de disciplinas optativas do Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia”. Posto134
em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 13. Aprovação do processo de135
Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório, referente à terceira etapa, do(a)136
servidor(a) Fabiano Bisinella Scheufele - Processo: 23075.023633/2018-55. O docente Wilson137
de Aguiar Beninca relatou a terceira etapa do processo de Avaliação de Desempenho em Estágio138



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

Probatório do docente Fabiano Bisinella Scheufele. A banca foi composta pelos docentes: Carina139
Kozera, Adriana Ferla de Oliveira e Luiz Carlos Dias. O avaliado obteve o total de (cem) pontos140
e concordou com a avaliação. Em votação, a terceira etapa do processo de Avaliação de141
Desempenho em Estágio Probatório do docente Fabiano Bisinella Scheufele foi aprovada por142
unanimidade de votos. 14. Solicitação de afastamento do país para evento. Solicitante:143
Roberta Paulert. Processo: 23075.043992/2018-29. A docente Roberta Paulert relatou sua144
solicitação de afastamento do país para participar do evento ‘XXVI Jornada de Jovens145
Pesquisadores das Universidades do Grupo Montevideo (AUGM)’ na instituição: ‘Universidad146
Nacional de Cuyo (UNCuyo)’ localizada na cidade de Mendoza, Argentina. A data inicial do147
afastamento é dia 16 de outubro de 2018 e a data final é 20 de outubro de 2018. O afastamento148
caracteriza-se como: ‘com ônus limitado - perceberá somente a remuneração’ e os encargos149
didáticos serão assumidos pelas docentes Camila Tonezer e Patricia da Costa Zonetti. Em150
votação, a solicitação de afastamento do país para evento realizada pela docente Roberta Paulert151
foi aprovada por unanimidade de votos. 15. Homologação da aprovação ad referendum da152
Resolução nº. 17/2018-SPA, que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor,153
para eleição de representantes técnico-administrativo junto ao Conselho Setorial. Foi154
homologada por unanimidade de votos, a aprovação ad referendum da Resolução 17/2018-SPA,155
que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor, para eleição de representantes156
técnico-administrativo junto ao Conselho Setorial. 17. Homologação da aprovação ad157
referendum da Resolução nº. 18/2018-SPA, que estabelece normas para consulta à158
Comunidade do Setor, para a eleição de coordenador e vice-coordenador do Programa de159
Pós-Graduação Stricto Sensu em Bioenergia – UFPR, em forma associativa. Foi homologada160
por unanimidade de votos, a aprovação ad referendum da Resolução 18/2018-SPA, que161
estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor, para a eleição de coordenador e vice-162
coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Bioenergia – UFPR, em forma163
associativa. 18. Homologação da aprovação ad referendum referente ao aproveitamento do164
segundo colocado do Teste Seletivo do Edital n.º 041/18-PROGEPE. Interessado:165
Departamento de Engenharias e Exatas. Processo: 23075.041441/2018-21. O docente Wilson166
de Aguiar Beninca prestou informes sobre o processo de aproveitamento do segundo colocado167
do Teste Seletivo do Edital de Abertura n.º 041/18 – PROGEPE, área de conhecimento:168
Fitotecnia e Melhoramento Vegetal. Comunicou-se que a contratação de docente é necessária169
devido à rescisão do contrato do professor substituto Daniel Schwantes. Foi consultado o170
segundo colocado no teste seletivo, Gustavo Ferreira Coelho que concordou com a contratação.171
Posto em votação, foi aprovada por unanimidade de votos a homologação da aprovação ad172
referendum do aproveitamento do segundo colocado do Teste Seletivo do Edital n.º 041/18-173
PROGEPE. 19. Homologação da aprovação ad referendum referente ao resultado final do174
teste seletivo regido pelo Edital n.º 202/18-PROGEPE. Interessado: Departamento de175
Biodiversidade. Processo: 23075.210524/2017-95. O docente Edilson Caron relatou os trâmites176
do processo 23075.210524/2017-95, que versa sobre o teste seletivo regido pelo Edital n.º177
202/18-PROGEPE, Área do Conhecimento: Zoologia e Ecologia. Na sequência, a Presidente178
relatou que foram aprovados ad referendum do Conselho Setorial, a solicitação do teste seletivo179
(Documento SEI 1012266); a comissão de homologação das inscrições, instituída pela Portaria180
720/2018-SPA e a comissão julgadora do teste seletivo, instituída pela Portaria 728/2018-SPA.181
Em votação, as aprovações ad referendum do Conselho Setorial foram homologadas por182
unanimidade de votos. Em seguida, o docente Edilson Caron relatou o resultado final do teste183
seletivo, o qual aprovou os candidatos Geuza Cantanhêde da Silva (Média Geral 8,8) e Peterson184
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Trevisan Leivas (Média Geral 8,5). A Presidente informou que o resultado final do teste seletivo185
foi aprovado ad referendum do Conselho Setorial no dia 27 de junho de 2018. Em votação, a186
aprovação ad referendum do resultado final do teste seletivo regido pelo Edital n.º 202/18-187
PROGEPE foi homologada por unanimidade de votos. 20. Homologação da aprovação ad188
referendum referente ao resultado final do teste seletivo regido pelo Edital n.º 180/18-189
PROGEPE. Interessado: Departamento de Engenharias e Exatas. Processo:190
23075.025572/2018-61. O docente Wilson de Aguiar Beninca prestou informes sobre o processo191
de contratação de professor substituto na área de conhecimento: Química Geral, por intermédio192
do Teste Seletivo Edital n.º 180/18 - PROGEPE. Na sequência, relatou-se o resultado final do193
teste seletivo, o qual classificou as candidatas: Letycia Lopes Ricardo e Catia Santos Nunes.194
Posto em votação, foi aprovada por unanimidade de votos a homologação da aprovação ad195
referendum referente ao resultado final do teste seletivo regido pelo Edital n.º 180/18-196
PROGEPE. 21. Homologação da aprovação ad referendum referente ao resultado final do197
teste seletivo regido pelo Edital n.º 138/18-PROGEPE. Interessado: Departamento de198
Zootecnia. Processo: 23075.018350/2018-91. A docente Jovanir Inês Müller Fernandes prestou199
informes sobre o processo de contratação de professor substituto na área de conhecimento200
Aquicultura e Gestão Ambiental. Relatou-se que o teste seletivo teve como aprovado os201
candidatos: Alexssandro Geferson Becker, Lucileine de Assumpção e Fabrício Martins Dutra,202
nesta ordem. Posto em votação, foi aprovada por unanimidade de votos a homologação da203
aprovação ad referendum referente ao resultado final do teste seletivo regido pelo Edital n.º204
138/18-PROGEPE. 22. Homologação da aprovação ad referendum do Parecer 065/2018-SPA205
referente ao resultado final do concurso público Edital 199/18-PROGEPE. Relator(a)206
Roberta Chiesa Bartelmebs. Processo: 23075.219986/2017-78. A conselheira Roberta Chiesa207
Bartelmebs fez leitura do relato do processo em pauta, aprovado ad referendum do Conselho208
Setorial. Consta no relato o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer favorável a aprovação209
do resultado do concurso público Edital 199/18 PROGEPE para provimento de cargo de210
docente no magistério público superior, na vaga de Ensino de Computação do Departamento de211
Sociais e Humanas do Setor Palotina, tendo como aprovados em primeiro lugar e segundo212
lugar, respectivamente, os candidatos Paola Cavalheiro Ponciano Braga e Leonardo Medeiros213
cuja pontuação final foi de 37,24 e 31, 09 pontos”. Posto em votação, a aprovação ad214
referendum foi homologada por unanimidade de votos. 23. Homologação da aprovação ad215
referendum do Parecer 066/2018-SPA referente ao resultado final do processo eleitoral216
para escolha de coordenador e vice-coordenador do Programa de Residência Medicina217
Veterinária. Relator(a) Eliane Hermes. Processo: 23075.015432/2018-84. A conselheira218
Eliane Hermes fez leitura do relato do processo em pauta, aprovado ad referendum do Conselho219
Setorial. Consta no relato o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer favorável à220
homologação do resultado da consulta à comunidade do Setor Palotina para eleição de221
coordenador e vice-coordenador do Programa de Residência Medicina Veterinária, que teve222
como eleitos, respectivamente, os docentes Marilene Machado Silva e Vinícius Cunha223
Barcellos”. Posto em votação, a aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade de224
votos. 24. Homologação da aprovação ad referendum do Parecer 067/2018-SPA referente ao225
resultado final do processo eleitoral para escolha de chefe e suplente de chefe do226
Departamento de Engenharias e Exatas. Relator(a) Eliane Hermes. Processo:227
23075.021531/2018-03. A conselheira Eliane Hermes fez leitura do relato do processo em pauta,228
aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Consta no relato o seguinte parecer conclusivo:229
“Sou de parecer favorável à homologação do resultado da consulta à comunidade do Setor230
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Palotina para eleição de chefe e suplente de chefe do Departamento de Engenharias e Exatas,231
que teve como eleitos, respectivamente, os docentes Wilson de Aguiar Beninca e Danilene232
Gullich Donin Berticelli”. Posto em votação, a aprovação ad referendum foi homologada por233
unanimidade de votos. 25. Homologação da aprovação ad referendum do Parecer 068/2018-234
SPA referente ao resultado final do processo eleitoral para escolha de coordenador e vice-235
coordenador do Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Relator(a) Eliane236
Hermes. Processo: 23075.213843/2017-52. A conselheira Eliane Hermes fez leitura do relato237
do processo em pauta, aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Consta no relato o238
seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer favorável à homologação do resultado da consulta239
à comunidade do Setor Palotina para eleição de coordenador e vice-coordenador do Curso de240
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, que teve como eleitos, respectivamente, os241
docentes Jamal Abd Awadallak e Adriana Fiorini Rosado”. Posto em votação, a aprovação ad242
referendum foi homologada por unanimidade de votos. 26. Homologação da aprovação ad243
referendum do Parecer 069/2018-SPA referente à terceira etapa de avaliação de244
desempenho em estágio probatório da servidora docente Eliana Santana Lisbôa. Relator(a)245
Cristiano Borges de Camargo da Silva. Processo: 23075.011011/2018-84. Neste momento, o246
servidor Cristiano Borges de Camargo da Silva fez-se presente na reunião para fazer a leitura do247
relato do processo em pauta, aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Consta no relato o248
seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer favorável à aprovação do resultado da terceira249
etapa de avaliação de desempenho em estágio probatório da docente Eliana Santana Lisbôa,250
que alcançou o total de 100 pontos”. Posto em votação, a aprovação ad referendum foi251
homologada por unanimidade de votos. Na sequência, a Presidente solicitou atenção aos prazos252
da PROGEPE para a conclusão das etapas dos processos de estágio probatório e atenção a253
periodicidade das reuniões de Colegiado e de Departamento, para que os processos possam ser254
apreciados nestas instâncias. 27. Homologação da aprovação ad referendum do Parecer255
071/2018-SPA referente à terceira etapa de avaliação de desempenho em estágio probatório256
da servidora docente Sandra Maria Tieppo. Relator(a) Cristiano Borges de Camargo da257
Silva. Processo: 23075.023636/2018-99. Neste momento, o servidor Cristiano Borges de258
Camargo da Silva fez-se presente na reunião para fazer a leitura do relato do processo em pauta,259
aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Consta no relato o seguinte parecer conclusivo:260
“Sou de parecer favorável à aprovação do resultado da terceira etapa de avaliação de261
desempenho em estágio probatório da docente Sandra Maria Tieppo, que alcançou o total de262
100 pontos”. Posto em votação, a aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade de263
votos. 28. Apresentação do planejamento das Semanas Acadêmicas. Solicitante: Centros264
Acadêmicos. A discente Ana Carolina de Camargo apresentou o planejamento das Semanas265
Acadêmicas dos cursos de: Medicina Veterinária, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia,266
Licenciatura em Computação, Agronomia, Ciências Biológicas e Licenciatura em Ciências267
Exatas. Na sequência, discutiu-se a possibilidade destas datas serem inclusas no Calendário268
Acadêmico. Discutiu-se a reposição das aulas neste período. 29. Solicitação de afastamento do269
país para evento. Solicitante: Mara Fernanda Parisoto. Processo: 23075.043433/2018-19. O270
docente Wilson de Aguiar Beninca relatou a solicitação de afastamento do país para evento da271
docente Mara Fernanda Parisoto. A docente solicita afastamento para participar da Conferência272
Internacional em Ensino de Física, em Joanesburgo, na África do Sul, a ser realizada de 01 a 05273
de Outubro de 2018. O afastamento tem data de início em 29/09/2018 e data final de 07/10/2018,274
o que perfaz um total de 8 dias. Quanto aos encargos didáticos, a docente especifica no275
formulário PROGEPE que na semana do seu afastamento será a realização da Feira de Ciências e276
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Tecnologia (FECITEC) e a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade (SIEPE) e277
por isto não haverá encargos didáticos e caso ocorra algum, este ficará a cargo da professora Rita278
de Cássia dos Anjos. Posto em votação, a solicitação de afastamento do país para evento foi279
aprovada por unanimidade de votos. 30. Apreciação do processo de Avaliação de280
Desempenho em Estágio Probatório, referente à segunda etapa, do(a) servidor(a) Álvaro281
José de Almeida Bicudo - 23075.000851/2018-11. O docente Augusto Vaghetti Luchese282
relatou o processo referente à segunda etapa de avaliação de estágio probatório do servidor283
Professor Álvaro José de Almeida Bicudo, processo número 23075.000851/2018-11, no qual o284
avaliado obteve o total de 100(cem) pontos e concordou com a avaliação. A banca foi composta285
pelos docentes: Augusto Vaghetti Luchese, Leandro Portz e Alexandre Leseur dos Santos. Posto286
em votação, o processo de avaliação de desempenho em estágio probatório, referente à segunda287
etapa, do(a) servidor(a) Álvaro José de Almeida Bicudo foi aprovado por unanimidade de votos.288
Assuntos Gerais. A conselheira Renata Cristina da Costa Gotardo prestou informes sobre a289
situação de vulnerabilidade de alguns acadêmicos devido ao fato de que houve redução no290
número de veteranos atendidos. Foram prestados informes sobre outras questões relacionadas a291
assistência estudantil. A conselheira pediu compreensão por parte dos docentes em relação aos292
acadêmicos que foram prejudicados com o congelamento das bolsas. A docente Roberta Paulert293
prestou os seguintes informes: O artigo 2º da resolução 92/13-CEPE foi alterado e em breve a294
nova resolução será publicada na página da SOC. A COPAP/PROGRAD encaminhou ofícios às295
coordenações de curso informando que a partir de maio de 2017, seriam iniciados os296
cancelamentos de registro acadêmico dos alunos que não efetuaram a matrícula no primeiro297
semestre de 2017, o que caracteriza abandono de curso. Estas vagas foram destinadas ao298
PROVAR para ocupação em 2019. As vagas a serem ofertadas em 2019, segundo deliberação299
dos Colegiados de Curso do Setor Palotina serão (processo 23075.025583/2018-41): Agronomia300
- 4 vagas (das 16 vagas aproveitáveis em 2019), Ciências Biológicas - 14 vagas (das 14 vagas301
aproveitáveis), Ciências Exatas - 34 (das 34 aproveitáveis), Computação 28 (das 28302
aproveitáveis), Engenharia de Aquicultura 25 (das 25 aproveitáveis), Engenharia de303
Bioprocessos e Biotecnologia - 6 (das 6 aproveitáveis), Engenharia de Energias Renováveis - 18,304
Medicina Veterinária 12 vagas (das 14 vagas aproveitáveis). Conforme informações do Tribunal305
superior eleitoral, os mesários universitários terão como benefícios o uso das horas trabalhadas306
como atividade complementar ou extracurricular. Os cursos de graduação do Setor, de forma307
padronizada, deverão aceitar estas atividades como horas formativas. A Presidente prestou308
informes sobre recursos para transporte. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a309
presença de todos e declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e quarenta minutos, da qual310
eu, Sabrina Brüne, secretária, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada, será assinada por311
todos os presentes.312
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