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Ata da 86.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade1
Federal do Paraná, realizada em vinte e dois de outubro de dois mil e dezoito. Aos vinte e2
dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas 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 Elisandro Pires Frigo. Presente também, a Vice-5
Diretora Yara Moretto. Presentes os conselheiros titulares: Alessandro Jefferson Sato, Almir6
Manoel Cunico, Eliane Hermes, Marivone Valentin Zabott, como decana do Departamento de7
Biociências, Ivo Walter dos Santos, como decano do Departamento de Ciências Veterinárias,8
Jovanir Inês Müller Fernandes como decana do Departamento de Zootecnia, Eduardo Lucas9
Konrad Burin, Valéria Ghisloti Iared, Carlos Eduardo Zacarkim, Marcos Antonio Schreiner,10
Wilson de Aguiar Beninca, Tailini Bapes Grunewald, Diego Silva dos Santos, Thamis Meurer,11
Roberta Paulert e Nelson Luis Mello Fernandes. Presentes também os conselheiros suplentes:12
Rodrigo Sequinel, Vagner Gularte Cortez, Valdir Rosa e Daniel Hütner. Justificaram a ausência13
os membros: Aline Marchese, Camila Tonezer, Guilherme Felipe Lenz e Selmar José Basso.14
Havendo quórum o Presidente saudou a todos e declarou iniciada a reunião. Foi aprovada por15
unanimidade de votos a inclusão dos pontos de pauta: 19. Relator(a): Alessandro Jefferson Sato.16
Processo: 23075.044857/2018-09. Assunto: Solicitação de afastamento de André Muniz Afonso17
para participação em projeto de pesquisa na UFF. Interessado: André Muniz Afonso; 20.18
Apreciação da Minuta de Resolução que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor19
Palotina para a eleição de coordenador e vice-coordenador do Curso de Medicina Veterinária20
para o período de outubro de 2018 a outubro de 2020 e; 21. Alteração das datas das Semanas21
Acadêmicas de 2019. Solicitante: Centros Acadêmicos - UFPR Setor Palotina. Foi aprovada por22
unanimidade de votos a inversão do ponto de pauta 19. que será tratado após o ponto de pauta 1.23
Foi aprovada por unanimidade de votos a inversão do ponto de pauta 20, que será tratado após o24
ponto 19. Foi aprovado por unanimidade de votos o pedido de voz da servidora Vanessa Gleica25
Cantu Gris no ponto de pauta 14. Antes do início da reunião, o Presidente prestou informes sobre26
a reunião extraordinária do Conselho Universitário realizada em 17 de outubro deste ano, cuja27
pauta abordou a jornada flexibilizada dos servidores técnico-administrativos da UFPR. Foram28
prestados esclarecimentos à luz dos apontamentos da CGU/PR contidos no Relatório de29
Auditoria Anual de Contas (Exercício – 2017). 1. Apreciação das atas da 83ª reunião30
ordinária, 84ª reunião extraordinária e 85ª reunião extraordinária do Conselho Setorial do31
Setor Palotina. A ata da 83.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina foi32
aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, foi assinada pelos membros presentes. A ata33
da 84.ª reunião (extraordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina foi submetida a correções34
e na sequência aprovada por unanimidade de votos e assinada pelos membros presentes. A ata da35
85.ª reunião (extraordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina foi aprovada por36
unanimidade de votos. Na sequência, foi assinada pelos membros presentes. 19. Relator(a):37
Alessandro Jefferson Sato. Processo: 23075.044857/2018-09. Assunto: Solicitação de38
afastamento de André Muniz Afonso para participação em projeto de pesquisa na UFF.39
Interessado: André Muniz Afonso. O conselheiro relator Alessandro Jefferson Sato fez a40
leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de41
parecer favorável a cessão para colaboração do professor André Muniz Afonso para42
colaboração no Projeto de Implantação da Plataforma ZebraFish (Dano rerio) pelo período de43
um ano à partir de 29/10/2018”. Em discussão, o conselheiro Almir Manoel Cunico fez os44
seguintes questionamentos: se há limite de afastamentos que os docentes podem solicitar,45
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considerando que o docente interessado do processo solicitou outros afastamentos em outras46
ocasiões; quais seriam os critérios para colaborações temporárias, caso afastamentos desta47
natureza abram precedentes para outros docentes solicitarem colaboração temporária e como se48
dará a oferta das disciplinas por módulo. Na sequência, os conselheiros Nelson Luis Mello49
Fernandes e Jovanir Inês Muller Fernandes informaram que cabe aos departamentos decidirem50
pelo afastamento de seus docentes, uma vez que a carga horária resultante da ausência de um51
docente será absorvida pelo próprio departamento. Posto em votação, o parecer foi aprovado por52
unanimidade de votos. 20. Apreciação da Minuta de Resolução que estabelece normas para53
consulta à Comunidade do Setor Palotina para a eleição de coordenador e vice-54
coordenador do Curso de Medicina Veterinária para o período de outubro de 2018 a55
outubro de 2020. Foi aprovada por unanimidades de votos a Minuta de Resolução que56
estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor Palotina para a eleição de coordenador e57
vice-coordenador do Curso de Medicina Veterinária para o período de outubro de 2018 a outubro58
de 2020. Será mantida comissão eleitoral estabelecida pela Portaria 754/2018-SPA. Será59
atribuída numeração 20/2018-SPA à referida resolução. 2. Relator(a): Rodrigo Sequinel.60
Processo: 23075.058995/2018-67. Assunto: Solicitação para ministrar aula em curso de Pós-61
Graduação Lato Sensu. Interessado: Olicies da Cunha. O conselheiro relator Rodrigo62
Sequinel fez a leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer63
conclusivo: “Sou de parecer FAVORÁVEL à participação do docente para ministrar as aulas de64
acordo com o período e carga horária declarados no convite e no PIT”. Posto em votação, o65
parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 3. Relator(a): Aline Marchese. Processo:66
23075.052561/2018-53. Assunto: Solicitação de alteração de plano de adaptação curricular67
do curso de Engenharia de Energia. Interessado: Coordenação do Curso de Engenharia de68
Energia. Este ponto foi retirado de pauta. 4. Relator(a): Daniel Hütner. Processo:69
23075.045427/2018-04. Assunto: Inclusão de pré-requisito na disciplina Anatomia70
Veterinária II (DBC023). Interessado: Departamento de Biociências. O conselheiro relator71
Daniel Hütner fez a leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer72
conclusivo: “De acordo com as considerações relatadas, sou de parecer FAVORÁVEL à73
inclusão de pré-requisito para a disciplina DBC023 – Anatomia Veterinária II”. Posto em74
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 5. Relator(a): Vagner Gularte75
Cortez. Processo: 23075.038330/2018-37. Assunto: Solicitação de redistribuição de Juliano76
Yasuo Oda da UFMS para a UFPR. Interessado: Juliano Yasuo Oda. O conselheiro relator77
Vagner Gularte Cortez fez a leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte78
parecer conclusivo: “Tendo como base os documentos constantes no processo, as considerações79
acima expostas, e a decisão da plenária departamental, sou de parecer DESFAVORÁVEL ao80
pedido de redistribuição do docente Juliano Yasuo Oda para o Departamento de Biociências do81
Setor Palotina da UFPR”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos.82
6. Homologação da aprovação ad referendum da solicitação de abertura de Concurso83
Público na Área de Conhecimento: Anatomofisiologia Animal. Interessado: Departamento84
de Biociências. Processo: 23075.057578/2018-05. A docente Marivone Valentin Zabott prestou85
informes sobre o referido Concurso Público. Em discussão, foi homologada por unanimidade de86
votos a aprovação ad referendum da solicitação de abertura de Concurso Público na Área de87
Conhecimento: Anatomofisiologia Animal. 7. Homologação da aprovação ad referendum da88
solicitação de prorrogação da validade do Concurso Público, Edital 321/17-PROGEPE,89
Área de Conhecimento: Matemática. Interessado: Departamento de Engenharia e Exatas.90
Processo: 23075.056747/2018-81. O docente Wilson de Aguiar Beninca prestou informes sobre91
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o processo de prorrogação da validade do concurso público regido pelo edital 321/17-PROGEPE,92
para nomeação de Professor de Magistério Superior na área de conhecimento Matemática. O93
resultado do concurso público foi homologado pelo edital 425/17- PROGEPE, publicado no94
Diário Oficial da União em 27/11/2017. Na sequência, foi homologada por unanimidade de95
votos a aprovação ad referendum da solicitação de prorrogação da validade do Concurso Público,96
Edital 321/17-PROGEPE, Área de Conhecimento: Matemática. 8. Homologação da aprovação97
ad referendum da solicitação de abertura de teste seletivo na área de conhecimento:98
Engenharia Rural. Interessado: Departamento de Engenharia e Exatas. Processo:99
23075.058182/2018-77. O docente Wilson de Aguiar Beninca prestou informes sobre o referido100
teste seletivo. Na sequência, foi homologada por unanimidade de votos a abertura de teste101
seletivo na área de Engenharia Rural. 9. Homologação da aprovação ad referendum da102
solicitação de abertura de teste seletivo na área de conhecimento: Computação. Interessado:103
Departamento de Engenharia e Exatas. Processo: 23075.058175/2018-75. O docente Wilson104
de Aguiar Beninca prestou informes sobre o referido teste seletivo. Na sequência, foi105
homologada por unanimidade de votos a abertura de teste seletivo na área de Computação. 10.106
Homologação da aprovação ad referendum do Parecer 082/2018-SPA que trata da inclusão107
de disciplinas optativas do Departamento de Sociais e Humanas nos cursos de Medicina108
Veterinária, Agronomia, Engenharia em Energias Renováveis, Engenharia de Bioprodutos109
e Bioprocessos. Relator(a): Jamal Abd Awadallak. Processo: 23075.018758/2018-63. Este110
ponto foi retirado de pauta. 11. Homologação da aprovação ad referendum da solicitação de111
afastamento do país para estudo de Pós-Doutorado em Astrofísica. Solicitante: Rita de112
Cássia dos Anjos. Processo: 23075.043217/2018-73. O docente Wilson de Aguiar Beninca113
relatou solicitação de afastamento para estudo da docente Rita de Cássia dos Anjos. O114
afastamento se dará para estudo de Pós-Doutorado em Astrofísica nas instituições: Harvard-115
Smithsonian Center for Astrophysics e Deutsches Elektronensynchrotron (DESY), localizadas116
em Cambridge/Massachusetts - Estados Unidos e Zeuthen - Alemanha, respectivamente. O117
período de afastamento será de 27/02/2019 a 31/08/2019 e 01/09/2019 a 02/01/2020. Conforme118
explicado pela docente no documento 1274827 e em extrato de ata 1281331, o afastamento119
solicitado se dará entre 27/02/2019 e 02/01/2020 e será dividido em dois diferentes países: Os120
primeiros seis meses, com ônus CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível121
Superior, na Universidade de Harvard (de 27/02/2019 a 31/08/2019) e o segundo período de122
quatro meses (01/09/2019 a 02/01/2020) no Centro de Pesquisa alemão DESY, este último com123
ônus limitado. Quanto ao aspecto dos encargos didáticos, o núcleo de física do DEE,124
compromete-se a assumi-los durante o período de afastamento proposto. Nominalmente,125
comprometem-se os professores Arthur William de Brito Bergold, Camila Tonezer, Cassio Alves,126
Carlos Henrique Coimbra Araújo e Mara Fernanda Parisoto. Em votação, a aprovação ad127
referendum da solicitação de afastamento do país para estudo da solicitante Rita de Cássia dos128
Anjos foi homologada por unanimidade de votos. 12. Homologação da aprovação ad129
referendum da solicitação de afastamento do país para firmação de termo de convênio.130
Solicitante: Yara Moretto. Processo: 23075.058908/2018-71. Foi relatada e homologada por131
unanimidade de votos, a solicitação de afastamento do país da docente Yara Moretto, no período132
de 23/11/2018 a 11/12/2018 para tratar do termo de convênio a ser firmado entre UFPR e133
Uniatlántico em Barranquilla, Colômbia. Quaisquer encargos didáticos serão assumidos pela134
docente Valéria Ghisloti Iared. 13. Aprovação do processo de Avaliação de Desempenho em135
Estágio Probatório, referente à terceira etapa, do(a) servidor(a) Victor Pereira Zwiener.136
Processo: 23075.048500/2018-91. Foi aprovado por unanimidade de votos o processo de137
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Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório referente à terceira etapa, do(a) servidor(a)138
Victor Pereira Zwiener. A banca foi composta pelos membros: Ivonete Rossi Bautitz, Alexandre139
Leandro Pereira e José Marcelo Rocha Aranha. O avaliado obteve nota 100 e concordou com a140
avaliação. 14. Aprovação do processo de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório,141
referente à terceira etapa, do(a) servidor(a) Fabrício Schwanz da Silva. Processo:142
23075.039415/2018-32. Foi aprovado por unanimidade de votos o processo de Avaliação de143
Desempenho em Estágio Probatório referente à terceira etapa, do(a) servidor(a) Fabrício144
Schwanz da Silva. A banca foi composta pelos membros: Augusto Vaghetti Luchese, Luciano145
Caetano de Oliveira e Álvaro José de Almeida Bicudo. O avaliado obteve nota 100 e concordou146
com a avaliação. 15. Aprovação do processo de Avaliação de Desempenho em Estágio147
Probatório, referente à terceira etapa, do(a) servidor(a) Rosana Balzer. Processo:148
23075.048502/2018-81. Foi aprovado por unanimidade de votos o processo de Avaliação de149
Desempenho em Estágio Probatório referente à terceira etapa, do(a) servidor(a) Rosana Balzer.150
A banca foi composta pelos membros: Ivo Walter dos Santos, Isac George Rosset e Leidi Cecilia151
Friedrich. A avaliada obteve nota 100 e concordou com a avaliação. 16. Aprovação do processo152
de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório, referente à primeira etapa, do(a)153
servidor(a) Valdir Rosa. Processo: 23075.043895/2018-36. Neste momento, o docente retirou-154
se da sala. Foi aprovado por unanimidade de votos o processo de Avaliação de Desempenho em155
Estágio Probatório referente à terceira etapa, do(a) servidor(a) Valdir Rosa. A banca foi156
composta pelos membros: Vagner Gularte Cortez, Eliana Santana Lisbôa e Roberta Chiesa157
Bartelmebs. O avaliado obteve nota 100 e concordou com a avaliação. 17. Proposta de158
normatização para confecção e fixação de quadros dos formandos dos cursos do Setor159
Palotina. Neste momento, a servidora Vanessa Gleica Cantu Gris esteve presente para fazer uso160
da palavra. Foi relatado que, historicamente, os formandos do curso de Medicina Veterinária161
fazem quadro dos formandos para fixá-los nas paredes do Bloco Didático I. Com a expansão do162
Setor, os formandos dos demais cursos de graduação manifestaram interesse na confecção de163
quadros, o que incorreria em problemas de espaço físico para fixar todos os quadros. Além disso,164
relatou-se que muitos desses quadros são antigos e precisariam de manutenção. Após discussão,165
elaboraram-se duas propostas: 1. Elaboração de quadro dos formandos em tamanho menor e166
padronizado para todos os cursos; 2. Elaboração de um memorial online no site do Setor Palotina.167
Em votação, a proposta 2 (dois) foi aprovada por maioria de votos, sendo quinze favoráveis e168
dois desfavoráreis. A partir da data de hoje, fica vedada a fixação de quadros e placas de169
formandos nas dependências do Setor. O Presidente informou que poderá ser solicitada uma170
vaga para estagiário de informática, para auxiliar na elaboração e upload dos memoriais no site171
do Setor. 18. Normas para a consulta à comunidade acadêmica para Direção e Vice-Direção172
do Hospital Veterinário do Setor Palotina. Foi aprovada por unaminidade de votos a173
designação da comissão eleitoral para escolha de Diretor e Vice-Diretor do Hospital Veterinário174
do Setor Palotina. Indicaram-se os seguintes membros: Anderson Luiz de Carvalho175
(representante docente), Isabel Griep (representante técnico-administrativo) e Ana Paula176
Molinari Candeias (representante discente). A comissão elaborará a Minuta de Resolução com as177
normas para a consulta à comunidade acadêmica e esta será aprovada ad referendum do178
Conselho Setorial. 21. Alteração das datas das Semanas Acadêmicas de 2019. Solicitante:179
Centros Acadêmicos - UFPR Setor Palotina. O Presidente relatou ofício recebido pelos180
Centros Acadêmicos, no qual solicita-se alteração das Semanas Acadêmicas para o primeiro181
semestre, durante a segunda semana do mês de maio. De acordo com os acadêmicos, escolha do182
primeiro semestre e da semana, justifica-se por não ocorrer tantos eventos e feriados, não183
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prejudicando o andamento do semestre letivo. Após discussão e aberto o regime de votação, a184
alteração das datas das Semanas Acadêmicas de 2019 foi aprovada por dezesseis votos185
favoráveis e um desfavorável. Assuntos Gerais. O Presidente relatou solicitação oriunda da186
Secretaria da Educação do município de Palotina que trata da alteração das datas da Feira de187
Ciência e Tecnologia de Palotina (FECITEC) para os dias sexta e sábado. A motivação para a188
mudança seria incentivar a participação da comunidade e principalmente dos pais dos alunos da189
educação básica. Foram discutidos os seguintes pontos: adesão dos servidores para trabalhar no190
sábado e criação de comissões. A docente Roberta Paulert, coordenadora da FECITEC informou191
que não gostaria de tomar a decisão da alteração da data nesta reunião, uma vez que a docente192
Camila Tonezer, também coordenadora, não estava presente. Após discussão, o Conselho193
Setorial aprovou por unanimidade de votos o encaminhamento do pedido à Secretaria dos194
Órgãos Colegiados - SOC, para que conste no calendário acadêmico de 2019 as dias 04 e 05 de195
outubro de 2019 como as datas da FECITEC. O Presidente reforçou aprovação do planejamento196
das Semanas Acadêmicas dos Cursos de Graduação, ocorrida na 82ª Reunião Ordinária do197
Conselho Setorial em 13 de agosto deste ano. No período de 29 de outubro a 01 de novembro de198
2018, ficam vedadas atividades letivas. As aulas devem ser dispensadas para participação dos199
acadêmicos nas atividades. O Presidente prestou informes sobre o uso de recursos para200
transporte. O conselheiro Wilson de Aguiar Beninca prestou informes sobre os trabalhos da201
comissão de levantamento de carga horária. A Vice-Diretora Yara Moretto comunicou202
agendamento de reunião extraordinária no dia 13 de novembro para apreciação do novo203
regimento do Setor. A conselheira Roberta Paulert relatou informe da Reitoria sobre criação de204
comissão presidida pelo docente Eduardo Todt para revisar a Resolução 66/98-CEPE, que trata205
dos afastamentos docentes. Os que tiverem solicitações e sugestões de alteração, podem206
encaminhar para a docente. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de207
todos e declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e trinta e oito minutos, da qual eu,208
Sabrina Brüne, secretária, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada, será assinada por209
todos os presentes.210


