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Ata  da  84.ª  reunião  (extraordinária)  do  Conselho  Setorial  do  Setor  Palotina  da
Universidade Federal do Paraná, realizada em um de outubro de dois mil e dezoito. Aos um
dia  do mês de  outubro  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 do Diretor do Setor Palotina, Elisandro Pires Frigo. Presente
também a Vice-Diretora Yara Moretto.  Presentes os conselheiros titulares:  Marivone Valentin
Zabott,  como decana  do  Departamento  de  Biociências,  Edilson  Caron,  Alessandro  Jefferson
Sato,  Wilson  de  Aguiar  Beninca,  Aline  Marchese,  Valéria  Ghisloti  Iared,  Carlos  Eduardo
Zacarkim,  Eduardo  Lucas  Konrad  Burin,  Marcos  Antonio  Schreiner,  Jamal  Abd  Awadallak,
Tailini  Bapes  Grunewald,  Thamis Meurer,  Renata Cristina da Costa Gotardo e Nelson Luis
Mello Fernandes. Presentes também os conselheiros suplentes:  Vagner Gularte Cortez, Valdir
Rosa, Rodrigo Sequinel, Eliane Hermes, Nicoly Karoline Klein e Daniel Hütner. Justificaram a
ausência os membros: Raquel Angela Speck, Camila Tonezer e Diego Silva dos Santos. Esteve
presente o representante docente do Setor Palotina no CEPE, Leandro Portz. Esteve presente a
representante  da  comunidade,  Judith  Maria  Burin  Sendtko.  Havendo  quórum  o  Presidente
saudou  a  todos  e  declarou  iniciada  a  reunião.  1. Destinação  de  vaga docente  oriunda da
Portaria MEC nº 504, de 29 de maio de 2018. O Presidente relatou o Ofício 520/2018-R o qual
destina uma vaga docente ao Setor Palotina. Para distribuição interna da vaga, resgatou-se a ata
da 75ª Reunião Ordinária do Conselho Setorial do Setor Palotina, na qual em assuntos gerais
ficou registrado pela vice diretora Yara Moretto o acordado entre os departamentos interessados,
que o Departamento de Engenharias e Exatas deveria ser beneficiado nas próximas destinações
de vagas,  em virtude do não recebimento de vaga na ocasião.  Sendo assim, esta reunião do
conselho  foi  convocada  para  colocar  em  ponto  de  pauta  que  as  duas  próximas  vagas,
considerando  a  vaga  atual  do  Ofício  520/2018-R  e  a  próxima  que  estiver  por  vir,  sejam
destinadas ao Departamento de Engenharias e Exatas. Colocado em votação, foi aprovado por
unanimidade.. Assuntos Gerais. O docente Wilson de Aguiar Beninca agradeceu a Plenária pela
votação da destinação da vaga e reforçou a importância desta vaga para equilibrar a carga horária
dos docentes do Departamento de Engenharias e Exatas, especialmente na área de Matemática.
Na sequência,  discutiu-se os números da relação candidato/vaga dos cursos de graduação do
Setor Palotina no Processo Seletivo Vestibular 2019. Apontou-se que houve redução do número
de inscritos e que essa tendência tem sido observada por vários anos consecutivos. A Plenária
levantou hipóteses para a situação e uma das possibilidades levantadas foi a recente expansão
das modalidades de ensino à distância.  Em seguida, o docente Rodrigo Sequinel relatou algumas
ações da docente Mara Fernanda Parisoto no sentido de mobilizar os egressos do Ensino Médio.
A docente foi elogiada pelo trabalho. O docente Rodrigo Sequinel sugeriu que seja designada
uma  comissão  permanente  encarregada  de  divulgar  e  organizar  ações  de  publicidade  do
vestibular e dos cursos do Setor Palotina e de captação de alunos. Em resposta, o Presidente
relatou que há dificuldade em encontrar membros para compor comissões de trabalho no Setor e
que  criar  mais  uma comissão  poderia  ser  contraproducente.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  o
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às catorze horas e vinte
e nove minutos, da qual eu, Sabrina Brüne, secretária, lavrei a presente ata que após ser lida e
aprovada, será assinada por todos os presentes.
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