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Ata da 89.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade1
Federal do Paraná, realizada em catorze de dezembro de dois mil e dezoito. Aos catorze dias2
do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas e quinze minutos na sala de3
reuniões do Bloco Administrativo do Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná, reuniu-4
se o Conselho Setorial, sob a presidência do Diretor Elisandro Pires Frigo. Presente a Vice-5
Diretora Yara Moretto. Presentes os conselheiros titulares: Alessandro Jefferson Sato, Almir6
Manoel Cunico, Aline Marchese, Camila Tonezer, Edilson Caron, Eduardo Lucas Konrad Burin,7
Erica Cristina Bueno do Prado Guirro, como decana do Departamento de Ciências Veterinárias,8
Ivonete Rossi Bautitz, Marcos Antonio Schreiner, Nelson Luis Mello Fernandes, Nei Moreira,9
como decano do Departamento de Biociências, Raquel Angela Speck, Renata Cristina da Costa10
Gotardo, Roberta Paulert, Valéria Ghisloti Iared e Wilson de Aguiar Beninca. Presentes também11
os conselheiros suplentes: Judith Maria Burin Sendtko, Luana Célia Stunitz, Lucíola Thais12
Baldan e Rodrigo Sequinel. Justificaram a ausência os membros: Adriana Fiorini Rosado, Daniel13
Hütner, Diego Silva dos Santos, Guilherme Felipe Lenz, Jamal Abd Awadallak, Tailini Bapes14
Grunewald e Thamis Meurer. Antes do início da reunião, o Presidente prestou informações sobre15
como funciona o decanato dos colegiados e departamentos que não possuem chefia ou16
coordenação. Na sequência, a Vice-Diretora Yara Moretto explicou o motivo do cancelamento17
da reunião extraordinária sobre a proposta de regimento do Setor Palotina. Explicou-se que foi18
efetuada uma consulta à Secretaria dos Órgãos Colegiados (SOC), mas este órgão ainda não19
emitiu o parecer. Havendo quórum o Presidente saudou a todos e declarou iniciada a reunião. Foi20
aprovada por unanimidade de votos a inclusão do(s) ponto(s) de pauta: 49. Apreciação da21
solicitação de abertura de Teste Seletivo na Área de Conhecimento: Medicina Veterinária,22
Matéria Específica: Clínica Médica de Pequenos Animais e Semiologia Veterinária. Processo:23
23075.073039�2018-13� 50. Apreciação da solicitação de abertura de Teste Seletivo na Área de24
Conhecimento: Medicina Veterinária, Matéria Específica: Clínica Médica e Cir�rgica de25
Animais Silvestres e Técnica Operatória Veterinária. Processo: 23075.073043�2018-73� 51.26
Relator(a): Nelson Luis Mello Fernandes. Processo:23075.066580�2018-67. Assunto:27
Participação em Programa de Pós-graduação Lato sensu. Interessado: Luciano dos Santos Bersot�28
52. Relator(a): Nelson Luis Mello Fernandes. Processo: 23075.066604�2018-88. Assunto:29
Participação em Programa de Pós-graduação Lato sensu. Interessado: Vinicius Cunha Barcellos�30
53. Relator(a): Nelson Luis Mello Fernandes. Processo: 23075.073565�2018-75. Assunto:31
Participação em Programa de Pós-graduação Lato sensu. Interessado: Fabíola Bono Fukushima e�32
54. Relator(a): Edilson Caron. Processo: 23075.073282�2018-23. Assunto: Pedido de33
redistribuição da Universidade Federal da Bahia para a Universidade Federal do Paraná - Setor34
Palotina, Departamento de Ciências Veterinárias. Interessado(a): Maristela de Cassia Seudo35
Lopes. Foi aprovada por unanimidade de votos a solicitação de regime de urgência do ponto 54.36
solicitada pelo conselheiro Nelson Luis Mello Fernandes. Foi aprovada por unanimidade de37
votos a alteração do nome do ponto de pauta 11., cujo relator passa a ser o conselheiro titular da38
cadeira: Alessandro Jefferson Sato. 1. Apreciação da ata da 86ª reunião ordinária do39
Conselho Setorial do Setor Palotina. A ata da 86ª reunião ordinária do Conselho Setorial foi40
lida, submetida à correções e na sequência, aprovada por unanimidade de votos e assinada pelos41
membros presentes. 2. Apreciação da ata da 87ª reunião extraordinária do Conselho Setorial42
do Setor Palotina. A ata da 87ª reunião extraordinária do Conselho Setorial foi lida, submetida à43
correções e na sequência, aprovada por unanimidade de votos e assinada pelos membros44
presentes. 3. Apreciação da ata da 88ª reunião extraordinária do Conselho Setorial do Setor45
Palotina. A ata da 88ª reunião extraordinária do Conselho Setorial foi lida, submetida à46
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correções e na sequência, aprovada por unanimidade de votos e assinada pelos membros47
presentes. 4. Relator(a): Aline Marchese. Processo: 23075.052561/2018-53. Assunto:48
Solicitação de alteração de plano de adaptação curricular do curso de Engenharia de49
Energia. Interessado: Coordenação do Curso de Engengaria de Energia. A conselheira50
relatora Aline Marchese fez a leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte51
parecer conclusivo: “Diante do exposto, sou de PARECER FAVORÁVEL a proposta de52
alteração do plano de adaptação curricular do curso de Engenharia de Energia, incluindo as53
disciplinas EER026 Eletroquímica e Corrosão (currículo antigo) e DEE197 Eletroquímica e54
Corrosão (currículo novo)”. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, o parecer foi55
aprovado por unanimidade de votos (Parecer 092�2018-SPA). 5. Relator(a): Marcos Antonio56
Schreiner. Processo: 23075.069519/2018-71. Assunto: Solicitação de remoção do docente57
Valdir Rosa para o Campus Avançado de Jandaia do Sul - Universidade Federal do58
Paraná. Interessado: Valdir Rosa. O conselheiro relator Marcos Antonio Schreiner fez a59
leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de60
parecer favorável ao pedido de remoção, do docente Valdir Rosa para o Campus Avançado de61
Jandaia do Sul, Universidade Federal do Paraná, desde que o Campus Jandaia do Sul62
disponibilize um código de vaga imediato, e somente a partir do momento em que a vaga for63
suprida no Departamento de Sociais e Humanas”. Em discussão, a conselheira Renata Cristina64
da Costa Gotardo solicitou esclarecimentos à luz de uma portaria da PROGEPE que impedia65
movimentação de servidores em estágio probatório. Em resposta, o relator do processo informou66
que a normatização sobre movimentação de servidores não impede remoção em estágio67
probatório, apenas redistribuição. Aberto o regime de votação, o parecer foi aprovado por68
unanimidade de votos (Parecer 093�2018-SPA). 6. Relator(a): Lucíola Thais Baldan. Processo:69
23075.054858/2018-53. Assunto: Acordo de Cooperação Técnica entre UFPR-setor Palotina70
e Unioeste/Campus Marechal Candido Rondon. Interessado: Eliane Cristina Gruszka71
Vendruscolo e Departamento de Biociências. A conselheira relatora Lucíola Thais Baldan fez72
a leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de73
PARECER FAVORÁVEL ao Acordo de Cooperação entre as Instituições envolvidas, ficando sob74
responsabilidade da docente interessada o fornecimento de informações de carga horária e75
quaisquer outras demandas que possam ser solicitadas pela Universidade Federal do Paraná e,76
mais especificamente, o Departamento em que esta está lotada”. Não havendo discussão e aberto77
o regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos (Parecer 094�2018-SPA).78
7. Relator(a): Raquel Angela Speck. Processo: 23075.055907/2018-75. Assunto: Apreciação79
da proposta de Ajuste Curricular da disciplina DEE117 (Astronomia Básica) como80
optativa no currículo do curso de Ciências Biológicas. Interessado: Curso de Ciências81
Biológicas (Bacharelado). A conselheira relatora Raquel Angelo Speck fez a leitura do relato do82
processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Diante o exposto, sou de83
parecer favorável à inclusão da disciplina Astronomia Básica (DEE117) no rol de disciplinas84
optativas do Curso de Ciências Biológicas – Bacharelado (68C), do Setor Palotina”. Não85
havendo discussão e aberto o regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de86
votos (Parecer 095�2018-SPA). 8. Relator(a): Carlos Eduardo Zacarkim. Processo:87
23075.063260/2018-55. Assunto: Inclusão de disciplina optativa Tópicos Avançados em88
Suinocultura (DZO036) na grade do Curso de Agronomia. Interessado: Curso de89
Agronomia. Este processo foi retirado de pauta em virtude da ausência do relator na presente90
reunião. 9. Relator(a): Carlos Eduardo Zacarkim. Processo: 23075.068108/2018-69. Assunto:91
Inclusão de disciplinas optativas do DZO025 – Aquicultura e DZO031 - Produção Animal92
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Alternativa na grade do Curso de Agronomia. Interessado: Curso de Agronomia. Este93
processo foi retirado de pauta em virtude da ausência do relator na presente reunião. 10.94
Relator(a): Rodrigo Sequinel. Processo: 23075.066024/2018-91. Assunto: Solicitação de95
licença para tratar de interesses particulares. Interessado: Jéfer Benedett Dorr. O96
conselheiro relator Rodrigo Sequinel fez a leitura do relato do processo em pauta, em que consta97
o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer FAVORÁVEL à solicitação do docente Jéfer98
Benedett Dörr referente à licença para tratar de interesses particulares”. Em discussão, o99
Presidente prestou informes sobre como a PROGEPE calcula o percentual de vagas disponíveis100
por Setor para contratação de professores substitutos. Informou-se que o percentual máximo é de101
20% em relação ao universo de docentes efetivos, porém, a Universidade dificilmente opera102
usando todo esse percentual. Relatou-se que este percentual abrange todas as formas de licença:103
capacitação, sa�de, assuntos particulares, etc., e que os afastamentos por motivo de sa�de104
(tratamento de sa�de pessoal ou familiar, licença maternidade, etc.) devem sobrepor-se aos105
afastamentos para capacitação. Neste sentido, o Presidente solicitou que os Departamentos se106
re�nam para fazer um levantamento do percentual de docentes atualmente afastados, qual a107
natureza do afastamento, duração do afastamento e data de retorno, além da previsão de108
afastamentos futuros. Estes dados devem ser enviados à Direção ainda antes do início do109
primeiro semestre letivo de 2019 (18 de fevereiro de 2019) para que o Conselho Setorial possa110
melhor embasar as solicitações de afastamento docentes. Aberto o regime de votação, o parecer111
foi aprovado por maioria de votos, sendo 14 (catorze) votos favoráveis e 4 (quatro) votos112
desfavoráveis (Parecer 096�2018-SPA). 11. Relator(a): Alessandro Jefferson Sato. Processo:113
23075.067168/2018-64. Assunto: Inclusão das disciplinas Laudos Agronômicos, Avaliações114
e Perícias Rurais (DCA036) e Solos III (DCA029) no rol de disciplinas optativas do Curso115
de Engenharia de Aquicultura. Interessado: Coordenação do Curso de Engenharia de116
Aquicultura. O conselheiro relator Alessandro Jefferson Sato fez a leitura do relato do processo117
em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer FAVORÁVEL à118
inclusão das disciplinas Laudos Agronômicos, Avaliações e Perícias Rurais (DCA030), Solos 3119
(DCA029), Armazenagem e Logística (DEE039), Propriedades físicas de produtos agrícolas120
(DEE237), Fenômenos de Transporte I (DEE200) no hall de disciplinas optativas do Curso de121
Engenharia de Aquicultura”. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, o parecer foi122
aprovado por unanimidade de votos (Parecer 097�2018-SPA). 12. Relator(a): Edilson Caron.123
Processo: 23075.055946/2018-72. Assunto: Apreciação da proposta de criação de disciplina124
espelho (Ajuste Curricular) no Currículo do Curso de Ciências Biológicas- Licenciatura: a)125
Trabalho de Conclusão de Curso vinculada ao Departamento de Biodiversidade, b)126
Trabalho de Conclusão de Curso vinculada ao Departamento de Biociências e c) Trabalho127
de Conclusão de Curso vinculada ao Departamento de Agronomia. Interessado:128
Coordenação do Curso de Ciências Biológicas. O conselheiro relator Edilson Caron fez a129
leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Pelas130
considerações acima expostas, sou de parecer favorável a criação das disciplinas DBC044,131
DBD023 e DCA068, todas intituladas Trabalho de Conclusão de Curso, disciplinas obrigatórias132
da Ciências Biológicas, modalidade Licenciatura, semestral, 60 horas totais, sendo 04 horas133
semanais orientadas, sem pé-requisito, presentes no processo sob os números (doc. SEI 1404268,134
1460824 e 1464956)”. Em discussão, a conselheira Renata Cristina da Costa Gotardo solicitou135
esclarecimento sobre os pré-requisitos das disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso. Em136
resposta, a conselheira Valéria Ghisloti Iared informou que a Coordenação do Curso e o N�cleo137
Docente Estruturante estão trabalhando para realizar reforma curricular no Projeto Pedagógico138
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do Curso de Ciências Biológicas. Aberto o regime de votação, o parecer foi aprovado por139
unanimidade de votos (Parecer 098�2018-SPA). 13. Homologação da aprovação ad140
referendum do Parecer 082/2018-SPA, que trata da inclusão de disciplinas optativas:141
Engenharia Econômica; Análise de Investimentos; Elaboração e Avaliação de Projetos;142
Comercialização de Produtos Agropecuários e Mercados Futuros Agropecuários.143
Relator(a): Jamal Abd Awadallak. Processo: 23075.018758/2018-63. Interessado:144
Departamento de Sociais e Humanas. Fez-se a leitura do relato do processo em pauta,145
aprovado ad referendum do Conselho Setorial, em que consta o seguinte parecer conclusivo:146
“Sou de parecer FAVORÁVEL à: 1 - Inclusão das disciplinas, Engenharia Econômica; Análise147
de Investimentos; Elaboração e Avaliação de Projetos; Comercialização de Produtos148
Agropecuários e Mercados Futuros Agropecuários propostas pelo Departamento de Ciências149
Sociais e Humanas, como disciplinas optativas no rol de disciplinas dos cursos de Agronomia,150
Tecnologia em Biotecnologia, Medicina Veterinária e Engenharia de Aquicultura. 2 - Inclusão151
das disciplinas, Engenharia econômica, Análise de investimentos e Elaboração e avaliação de152
projetos propostas pelo Departamento de Ciências Sociais e Humanas, como disciplinas153
optativas no rol de disciplinas do curso de Engenharia de Energias Renováveis”. Não havendo154
discussão e aberto o regime de votação, a aprovação ad referendum do parecer foi homologada155
por unanimidade de votos. 14. Homologação da aprovação ad referendum do Parecer156
091/2018-SPA, que trata da proposta de Criação de Segunda Licenciatura no Curso de157
Licenciatura em Ciências Exatas - Setor Palotina. Relator(a): Renata Cristina da Costa158
Gotardo. Processo: 23075.063002/2018-79. Interessado: Curso de Licenciatura em Ciências159
Exatas. A conselheira relatora Renata Cristina da Costa Gotardo fez a leitura do relato do160
processo em pauta, aprovado ad referendum do Conselho Setorial, em que consta o seguinte161
parecer conclusivo: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à criação do curso Segunda162
Licenciatura em Ciências Exatas do Setor Palotina e submeto este parecer à apreciação da163
plenária setorial”. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, a aprovação ad164
referendum do parecer foi homologada por unanimidade de votos. A conselheira Roberta Paulert165
prestou informes sobre a apreciação das segundas licenciaturas dos cursos de outros setores no166
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE e informou que haverá Minuta de Resolução167
normatizando o processo de segundas licenciaturas. 15. Apreciação de solicitação de168
afastamento no país para estudo (Doutorado). Solicitante: Jéssica Cristhine Gallego -169
Departamento de Biociências. Processo: 23075.064142/2018-64. O docente Nei Moreira170
relatou solicitação de afastamento no país para estudo (Doutorado) da técnica-administrativa do171
Departamento de Biociências, Jéssica Cristhine Gallego. Relatou-se que o afastamento se dará172
para para doutorado em Ciência Animal na Universidade Estadual de Londrina no período de 11173
de março de 2019 a 11 de março de 2021. Neste período, os encargos ficarão sob174
reponsabilidade da técnica em Biologia nível D Marina Rosemberger Giombelli em cooperação175
com a técnica Adeline Neiverth, sem haver prejuízo para as atividades didáticas das disciplinas176
envolvidas, bem como, das outras atividades desenvolvidas rotineiramente pelas referidas177
técnicas. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, a solicitação de afastamento no178
país para estudo (Doutorado) da técnica-administrativa do Departamento de Biociências, Jéssica179
Cristhine Gallego foi aprovada por unanimidade de votos. 16. Apreciação de solicitação de180
afastamento no país para estudo (Doutorado). Solicitante: Anderson Luiz de Carvalho -181
Departamento de Ciências Veterinárias. Processo: 23075.071113/2018-59. A docente Erica182
Cristina Bueno do Prado Guirro relatou a solicitação de afastamento no país para estudo183
(Doutorado) do docente Anderson Luiz de Carvalho, lotado no Departamento de Ciências184



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

Veterinárias. Relatou-se que o afastamento se dará para cursar o Programa de Doutorado no185
Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Federal do Rio Grande186
do Sul, na cidade de Porto Alegre�RS, no período de 01 de março de 2019 a 28 de fevereiro de187
2021. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, a solicitação de afastamento no país188
para estudo (Doutorado) do docente Anderson Luiz de Carvalho foi aprovada por unanimidade189
de votos. 17. Apreciação de solicitação de prorrogação de afastamento para estudo (nível190
Mestrado). Solicitante: Beatriz Ignatius Nogueira - Departamento de Sociais e Humanas.191
Processo: 23075.061342/2018-65. A conselheira Raquel Angela Speck, chefe do Departamento192
de Sociais e Humanas, relatou solicitação de prorrogação de afastamento da docente Beatriz193
Ignatius Nogueira para estudo (nível de Mestrado), no Programa de Pós-Graduação Educação194
para Ciência e Matemática, por mais quatro meses ofertado pela Universidade Federal do Paraná,195
na cidade de Curitiba. O período de prorrogação é de 02 de março de 2019 a 02 de julho de 2019.196
Os encargos didáticos ficarão sob responsabilidade do docente Valdenir de Souza Pinheiro,197
professor substituto, até o dia 31 de dezembro de 2018 e, no caso de impossibilidade de198
renovação de contrato de professor substituto, os encargos didáticos ficarão sob responsabilidade199
da docente Raquel Angela Speck. Aberto o regime de votação, a solicitação de prorrogação de200
afastamento para estudo (nível Mestrado) da Beatriz Ignatius Nogueira foi aprovada por201
unanimidade de votos. Para apreciação do ponto 18., o conselheiro Nelson Luis Mello Fernandes202
retirou-se da sala por haver conflito de interesse. 18. Apreciação de solicitação de afastamento203
do país para evento: “APC Poultry Industry Advisory Meeting e Production & Processing204
Expo 2019”. Solicitante: Jovanir Inês Müller Fernandes - Departamento de Zootecnia.205
Processo: 23075.071152/2018-56. Foi relatada a solicitação de afastamento do país para o206
evento: “APC Poultry Industry Advisory Meeting e Production & Processing Expo 2019”, na207
cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, solicitada pela docente Jovanir Inês Müller Fernandes -208
Departamento de Zootecnia. O afastamento compreende o período de 09 de fevereiro de 2019 a209
15 de fevereiro de 2019. Neste período, os encargos didáticos ficarão sob responsabilidade da210
docente Daiane Gullich Donin. Aberto o regime de votação, a referida solicitação de afastamento211
do país para evento foi aprovada por unanimidade de votos. 19. Apreciação de solicitação de212
afastamento do país para evento: “Course Bioinformatics applications to support the analysis213
of plant biotechnological research”. Solicitante: Eliane Cristina Gruzka Vendruscolo -214
Departamento de Biociências. Processo: 23075.068662/2018-46. O docente Nei Moreira215
relatou solicitação de afastamento do país para evento realizada pela docente Eliane Cristina216
Gruzka Vendruscolo do Departamento de Biociências. O afastamento do país se dará para a217
interessada participar do evento: “Course Bioinformatics applications to support the analysis of218
plant biotechnological research”, em Lima - Peru, no período de 03 de março de 2019 a 16 de219
março de 2019, perfazendo-se 14 (catorze) dias. O docente Nei Moreira relatou que a docente220
solicitante comprometeu-se a cumprir os encargos didáticos após o retorno do afastamento e que221
no período afastada, os encargos serão ficarão sob responsabilidade do docente Fabio Rogerio222
Rosado. Aberto o regime de votação, a solicitação de afastamento do país para evento realizada223
pela docente Eliane Cristina Gruzka Vendruscolo foi aprovada por unanimidade de votos. 20.224
Apreciação de solicitação de afastamento do país para evento: “ICGEB Meeting and Couse225
2019: Course "Redox Chemistry and Biology of Thiols". Solicitante: Marise Fonseca dos226
Santos - Departamento de Biociências. Processo: 23075.071030/2018-60. O docente Nei227
Moreira relatou solicitação de afastamento do país para evento realizada pela docente Marise228
Fonseca dos Santos do Departamento de Biociências. O afastamento do país se dará para a229
interessada participar do evento: “ICGEB Meeting and Couse 2019: Course "Redox Chemistry230
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and Biology of Thiols" em Montevideo - Uruguai, no período de 17 de fevereiro de 2019 a 01 de231
março de 2019, perfazendo-se 13 (treze) dias. O docente Nei Moreira relatou que a docente232
solicitante comprometeu-se a cumprir os encargos didáticos após o retorno do afastamento e que233
no período afastada, os encargos serão ficarão sob responsabilidade da docente Cristina Beatriz234
Aroca Ribeiro. Aberto o regime de votação, a solicitação de afastamento do país para evento235
realizada pela docente Marise Fonseca dos Santos foi aprovada por unanimidade de votos. 21.236
Homologação da aprovação ad referendum da solicitação de afastamento para estudo (nível237
Doutorado). Solicitante: Mônica Kanashiro Oyafuso. Processo: 23075.065645/2018-57. A238
docente Erica Cristina Bueno do Prado Guirro relatou solicitação de afastamento para estudo239
(nível Doutorado) da docente Mônica Kanashiro Oyafuso do Departamento de Ciências240
Veterinárias. Após relato, foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum241
da solicitação de afastamento para estudo (nível Doutorado) da docente Mônica Kanashiro242
Oyafuso. A solicitação se justifica para a docente cursar doutorado em Clínica Médica243
Veterinária na Universidade Estadual Paulista "J�lio de Mesquita Filho" - campus Jaboticabal,244
no período de 01�03�2019 a 28�02�2021. Conforme relato, os encargos didáticos da interessada245
serão assumidos pelos docentes do Departamento até que seja contratado professor substituto.246
22. Homologação da aprovação ad referendum da solicitação de afastamento do país para247
estudo de Pós-Doutorado em Plantas Medicinais. Solicitante: Roberta Paulert. Processo:248
23075.059581/2018-55. O conselheiro Alessandro Jefferson Sato relatou solicitação de249
afastamento do país para estudo de Pós-Doutorado em Plantas Medicinais, solicitado pela250
docente Roberta Paulert do Departamento de Ciências Agronômicas. Após relato, foi251
homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da solicitação de afastamento252
para estudo realizada pela docente Roberta Paulert para cursar Pós-Doutorado na Universidade253
de Pisa - Itália, no período de 06 de janeiro de 2019 a 15 de março de 2019. Conforme relato, os254
encargos didáticos ficarão sob a responsabilidade da professora Patricia da Costa Zonetti. 17.255
Homologação da aprovação ad referendum da solicitação de afastamento do país para o(s)256
evento(s): “Congresso Internacional sobre Avaliação no Ensino Superior e visita técnica”,257
na Universidade do Minho, Braga - Portugal. Solicitante: Valdir Rosa. Processo:258
23075.060670/2018-44. A conselheira Raquel Angela Speck relatou solicitação de afastamento259
do país para eventos, solicitada pelo docente Valdir Rosa do Departamento de Sociais e260
Humanas. Após o relato, foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum261
da solicitação de afastamento para participar dos eventos: "Congresso Internacional sobre262
Avaliação no Ensino Superior" e visitas técnicas na Universidade do Minho em Braga - Portugal,263
pelo período de 05 de fevereiro de 2019 a 28 de fevereiro de 2019. Conforme relato, os encargos264
didáticos do docente Valdir Rosa serão atribuídos aos docentes Eliana Santana Lisbôa e Leandro265
Siqueira Palcha durante o período do afastamento. 24. Homologação da aprovação ad266
referendum da solicitação de abertura de concurso público na área de conhecimento:267
Multidisciplinar – Biotecnologia. Interessado: Departamento de Engenharia e Exatas.268
Processo: 23075.063516/2018-24. O conselheiro Wilson de Aguiar Beninca relatou o concurso269
p�blico nos termos que seguem: “Área de conhecimento: Multidisciplinar – Biotecnologia.270
Número de vagas: uma. Regime de trabalho: dedicação exclusiva. Requisitos: Graduação em271
Engenharia de Bioprocessos, Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia, Engenharia272
Bioquímica, Engenharia de Biotecnologia ou Engenharia Biológica, todos com Doutorado na273
área de Biotecnologia, obtidos na forma da lei. Tipos de prova: escrita (classificatória e274
eliminatória), didática (classificatória e eliminatória), análise de currículo (classificatória) e275
defesa do currículo. Também foram definidos os pontos para o concurso: 1. Calculo diferencial276
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e integral. 2. Fenômenos de transporte – Transferência de massa convectiva. 3. Termodinâmica277
- Equilíbrio Químico e de Fases. 4. Operações Unitárias – Extração Líquido – Líquido. 5.278
Resistência dos materiais – Estática. 6. Enzimologia Industrial. 7. Cinética de processos279
fermentativos. 8. Biomateriais. 9. Biotransformação de compostos orgânicos. 10. Processos de280
transformação da biomassa”. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, foi281
homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da solicitação de abertura de282
concurso P�blico, Área de conhecimento: Multidisciplinar – Biotecnologia. 25. Homologação283
da aprovação ad referendum da solicitação de abertura de teste seletivo público na área de284
conhecimento: Matemática. Interessado: Departamento de Engenharia e Exatas. Processo:285
23075.063208/2018-07. O conselheiro Wilson de Aguiar Beninca relatou o teste seletivo nos286
termos que seguem: “Área de conhecimento: Matemática. Número de vagas: uma. Regime de287
trabalho: quarenta horas semanais. Requisitos: Graduação na modalidade bacharelado ou288
licenciatura em Matemática, ou licenciatura em Ciências Exatas com habilitação em289
Matemática, obtidos na forma da lei. Tipos de prova: análise de currículo e didática. Também290
foram definidos os pontos para o teste seletivo, sendo: 1. Derivadas de funções de uma variável291
e aplicações; 2. Integrais de funções de uma variável e aplicações; 3. Retas e Planos; 4.292
Espaços Vetoriais; 5. Transformações Lineares; 6. Correlação e regressão linear simples. A293
provável realização do teste seletivo ocorrerá na primeira quinzena do mês de novembro de dois294
mil e dezoito”. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, foi homologada por295
unanimidade de votos a aprovação ad referendum da solicitação de abertura de teste seletivo296
para contratação de professor substituto na área de conhecimento: Matemática. 26.297
Homologação da aprovação ad referendum da solicitação de aproveitamento de segundo(a)298
colocado(a) no concurso público regido pelo edital 321/17-PROGEPE, para nomeação de299
Professor de Magistério Superior na área de conhecimento Matemática. Interessado:300
Departamento de Engenharia e Exatas. Processo: 23075.063201/2018-87. O conselheiro301
Wilson de Aguiar Beninca relatou o processo de aproveitamento de segundo(a) colocado(a) no302
concurso p�blico regido pelo edital 321�17-PROGEPE, para nomeação de Professor de303
Magistério Superior na área de conhecimento Matemática. Não havendo discussão e aberto o304
regime de votação, foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da305
solicitação de aproveitamento da segunda colocada, Simone Francisco Ruiz, no concurso p�blico306
regido pelo edital edital 321�17-PROGEPE, para nomeação de Professor de Magistério Superior307
na área de conhecimento Matemática. 27. Homologação da aprovação ad referendum da308
solicitação de abertura de teste seletivo público na área de conhecimento: Anatomia309
Animal, Fisiologia Animal e Imunologia. Interessado: Departamento de Biociências.310
Processo: 23075.070107/2018-84. A conselheira Luana Célia Stunitz relatou o teste seletivo nos311
termos que seguem: “Área de Conhecimento: Anatomia Animal, Fisiologia Animal e Imunologia.312
Matérias Específicas: Anatomia Veterinária; Anatomia e Fisiologia dos Animais de Produção;313
Imunologia. Número de Vagas: 01 (uma). Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais.314
Titulação Mínima: Graduação em Medicina Veterinária; ou Licenciatura e/ou Bacharelado em315
Ciências Biológicas, com Mestrado em Anatomia Animal ou Ciência Animal ou Ciências316
Veterinárias ou Morfologia ou Morfofisiologia ou Fisiologia ou Imunologia ou Ciências317
Biológicas, obtidas na forma da lei. Pontos (programa): 1- Osteologia geral: anatomia e318
fisiologia; 2-Miologia geral: anatomia e fisiologia, 3-Anatomia do Sistema nervoso central:319
medula espinhal; 4-Anatomia do bulbo ocular; 5-Estômago de ruminantes: anatomia e fisiologia;320
6-Anatomia dos órgãos reprodutores masculinos; 7-Anatomia do coração e vasos da base dos321
animais domésticos. 8-Células e órgãos do sistema imune; 9-Anatomia dos órgãos reprodutores322
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femininos; 10-Anatomia do sistema respiratório dos animais domésticos. Natureza das Provas:323
Análise de Currículo e Prova Didática”. Não havendo discussão e aberto o regime de votação,324
foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da solicitação de abertura325
de teste seletivo nas áreas de conhecimento: Anatomia Animal, Fisiologia Animal e Imunologia,326
em virtude do afastamento para licença-maternidade da docente Luana Célia Stunitz da Silva. 28.327
Homologação da aprovação ad referendum da indicação do Departamento de Ciências328
Veterinárias para comissão de homologação das inscrições do Concurso Público regido329
pelo Edital n.º 312/18 - PROGEPE. Processo: 23075.027275/2018-50. A docente Erica330
Cristina Bueno do Prado Guirro relatou indicação do Departamento de Ciências Veterinárias331
para comissão de homologação das inscrições do Concurso P�blico regido pelo Edital n.º 312�18332
- PROGEPE. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, foi homologada por333
unanimidade de votos a aprovação ad referendum a designação da comissão de homologação das334
inscrições do Concurso P�blico regido pelo Edital n.º 312�18 - PROGEPE, área de conhecimento335
Medicina Veterinária, matéria específica: Clínica Médica e Cir�rgica de Equinos. A Portaria336
782�2018-SPA foi composta pelos seguintes membros: Marilene Machado Silva (presidente),337
Erica Cristina Bueno do Prado Guirro, Fabiola Bono Fukushima (relatora) e Anderson Luiz de338
Carvalho (suplente). 29. Homologação da aprovação ad referendum da indicação do339
Departamento de Ciências Veterinárias para composição da comissão julgadora do340
concurso público regido pelo Edital n.º 312/18 – PROGEPE. Processo: 23075.027275/2018-341
50. A docente Erica Cristina Bueno do Prado Guirro relatou indicação do Departamento de342
Ciências Veterinárias para composição da comissão julgadora do concurso p�blico regido pelo343
Edital n.º 312�18 – PROGEPE. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, foi344
homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum a designação da comissão345
julgadora do Concurso P�blico regido pelo Edital n.º 312�18 - PROGEPE, área de conhecimento346
Medicina Veterinária, matéria específica: Clínica Médica e Cir�rgica de Equinos. A Portaria347
796�2018-SPA foi composta pelos seguintes membros: Titulares: Marilene Machado Silva348
(Presidente) - Departamento de Ciências Veterinárias da UFPR - Setor Palotina, Geane Maciel349
Pagliosa - Departamento de Ciências Veterinárias da UFPR - Setor Palotina, Maristela de Cassia350
Seudo Lopes - Universidade Federal da Bahia, Paula Alessandra Di Filippo - Universidade351
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Rita de Cassia Campebell - Universidade de352
Brasília. Suplentes: Fabiola Bono Fukushima - Departamento de Ciências Veterinárias da UFPR353
- Setor Palotina, Ivo Walter dos Santos - Departamento de Ciências Veterinárias da UFPR -354
Setor Palotina, Antonio Campanha Martinez - Universidade Estadual de Maringá, Katherinne355
Maria Spercoski - Departamento de Biociências da UFPR - Setor Palotina e Luiz Romulo356
Alberton - Universidade Paranaense de Umuarama, Paraná. 30. Apreciação da terceira etapa357
do processo de avaliação em estágio probatório da docente Aline Marchese. Processo:358
23075.056407/2018-51. O conselheiro Alessandro Jefferson Sato relatou a terceira etapa do359
processo de avaliação em estágio probatório da docente Aline Marchese. A banca foi composta360
pelos docentes: Loriane Trombini Frick, Luciana Grange e Alfredo Junior Paiola Albrecht. A361
docente obteve nota 100 (cem) e concordou com a avaliação. Não havendo discussão e aberto o362
regime de votação, a terceira etapa do processo de avaliação em estágio probatório da docente363
Aline Marchese foi aprovada por unanimidade de votos. 31. Apreciação da terceira etapa do364
processo de avaliação em estágio probatório do docente Jamal Abd Awadallak:365
23075.060266/2018-71. O conselheiro Wilson de Aguiar Beninca relatou a terceira etapa do366
processo de avaliação em estágio probatório do docente Jamal Abd Awadallak. A banca foi367
composta pelos docentes: Edna Tereza de Lima, Helio Henrique Lopes Costa Monte e Fabio368
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Rogério Rosado. O avaliado obteve nota 100 (cem) e concordou com a avaliação. Não havendo369
discussão e aberto o regime de votação, a terceira etapa do processo de avaliação em estágio370
probatório do docente Jamal Abd Awadallak foi aprovada por unanimidade de votos. 32.371
Homologação da aprovação ad referendum da terceira etapa do processo de avaliação em372
estágio probatório do docente Victor Raul Neumann Silva. Processo: 23075.056416/2018-41.373
O conselheiro Wilson de Aguiar Beninca relatou a terceira etapa do processo de avaliação em374
estágio probatório do docente Victor Raul Neumann Silva. Não havendo discussão e aberto o375
regime de votação, foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum376
referente a terceira etapa da avaliação do estágio probatório do docente Víctor Raul Neumann377
Silva. O avaliado obteve 100 pontos e concordou com o resultado da avaliação. A comissão378
avaliadora foi composta pelos seguintes membros: Daiane Gullich Donin (Presidente),379
Dilcemara Cristina Zenatti e Adriana Ferla de Oliveira. 33. Homologação da aprovação ad380
referendum da primeira etapa do processo de avaliação em estágio probatório do docente381
Rodrigo André Schulz. Processo: 23075.053432/2018-82. O conselheiro Wilson de Aguiar382
Beninca relatou a primeira etapa do processo de avaliação em estágio probatório do docente383
Rodrigo André Schulz. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, foi homologada384
por unanimidade de votos a aprovação ad referendum referente a primeira etapa da avaliação do385
estágio probatório do docente Rodrigo André Schulz. O avaliado recebeu 100 pontos na386
avaliação e concordou com o resultado. A comissão avaliadora foi composta pelos seguintes387
membros: Daiane Gullich Donin (Presidente), Leidi Cecilia Friedrich e Denise Trevisoli Detsch.388
34. Homologação da aprovação ad referendum da terceira etapa do processo de avaliação389
em estágio probatório do docente Pedro Gusmão Borges Neto. Processo:390
23075.056412/2018-63. O conselheiro Wilson de Aguiar Beninca relatou a terceira etapa do391
processo de avaliação em estágio probatório do docente Pedro Gusmão Borges Neto. Não392
havendo discussão e aberto o regime de votação, foi homologada por unanimidade de votos a393
aprovação ad referendum referente a terceira etapa da avaliação do estágio probatório do docente394
Pedro Gusmão Borges Neto. O avaliado recebeu 100 pontos na avaliação e concordou com o395
resultado. A comissão avaliadora foi composta pelos seguintes membros: Juliano Cordeiro396
(Presidente), Jéfer Benedett Dörr e Maurício Guy de Andrade. 35. Homologação da aprovação397
ad referendum da Resolução n.º 20/2018-SPA, que estabelece normas para consulta à398
Comunidade do Setor Palotina para a eleição de coordenador e vice-coordenador do Curso399
de Medicina Veterinária para o período de outubro de 2018 a outubro de 2020. Processo n.º400
23075.051273/2018-81. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum401
da Resolução n.º 20�2018-SPA, que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor402
Palotina para a eleição de coordenador e vice-coordenador do Curso de Medicina Veterinária. 36.403
Homologação da aprovação ad referendum do resultado final da eleição para coordenador404
e vice-coordenador do Curso de Medicina Veterinária - Setor Palotina. Processo n.º405
23075.051273/2018-81. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum406
do resultado final da eleição para coordenador e vice-coordenador do Curso de Medicina407
Veterinária cujo pleito eleitoral tramitado no processo 23075.051273�2018-81, proclamou eleita408
a chapa formada pelos(as) candidatos(as) a coordenador, Daiane Gullich Donin e a vice-409
coordenador, Luana Célia Stunitz da Silva. 37. Homologação da aprovação ad referendum da410
Resolução n.º 21/2018-SPA, que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor411
Palotina para a eleição para Diretor e Vice-Diretor do Hospital Veterinário do Setor412
Palotina. Processo n.º 23075.064016/2018-18. Foi homologada por unanimidade de votos a413
aprovação ad referendum da Resolução n.º 21�2018-SPA, que estabelece normas para consulta à414
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Comunidade do Setor Palotina para a eleição para Diretor e Vice-Diretor do Hospital Veterinário415
do Setor Palotina. 38. Homologação da aprovação ad referendum do resultado final da416
eleição para Diretor e Vice-Diretor do Hospital Veterinário do Setor Palotina. Processo n.º417
23075.064016/2018-18. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum418
do resultado final da eleição para Diretor e Vice-Diretor do Hospital Veterinário do Setor419
Palotina cujo pleito eleitoral tramitado no processo 23075.064016�2018-18, proclamou eleita a420
chapa formada pelos(as) candidatos(as) Nelson Luis Mello Fernandes e Olicies da Cunha como421
Diretor e Vice-Diretor, respectivamente. 39. Homologação da aprovação ad referendum da422
composição da comissão eleitoral para escolha de coordenador e vice-coordenador do423
Programa de Pós-graduação em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável. Processo:424
23075.067342/2018-79. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum425
da composição da comissão eleitoral para escolha de coordenador e vice-coordenador do426
Programa de Pós-graduação em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável, com os seguintes427
membros nomeados pela Portaria 792�2018-SPA: Alvaro José de Almeida Bicudo (representante428
docente), Elisangela Lupatini Piovesan (representante técnico-administrativo) e Rosane Lopes429
Ferreira (representante discente). 40. Homologação da aprovação ad referendum da430
Resolução n.º 22/2018-SPA, que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor431
Palotina para a eleição de coordenador e vice-coordenador do Programa de Pós-432
Graduação Stricto Sensu em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável. Processo:433
23075.067342/2018-79. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum434
da Resolução n.º 22�2018-SPA, que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor435
Palotina para a eleição de coordenador e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação436
Stricto Sensu em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável. 41. Apreciação do resultado437
final da eleição para coordenador e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação438
Stricto Sensu em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável. Processo:439
23075.067342/2018-79. Foi aprovado por unanimidade de votos o resultado final da eleição para440
coordenador e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Aquicultura e441
Desenvolvimento Sustentável do Setor Palotina cujo pleito eleitoral tramitado no processo442
23075.067342�2018-79, proclamou eleita a chapa formada pelos(as) candidatos(as) Lilian Dena443
dos Santos e André Martins Vaz dos Santos como Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a),444
respectivamente. 42. Homologação da aprovação ad referendum da composição da comissão445
eleitoral para escolha de coordenador e vice-coordenador do Programa de Pós-graduação446
em Ciência Animal. Processo: 23075.067670/2018-75. Foi homologada por unanimidade de447
votos a aprovação ad referendum da composição da comissão eleitoral para escolha de448
coordenador e vice-coordenador do Programa de Pós-graduação em Programa de Pós-Graduação449
em Ciência Animal, com os seguintes membros nomeados pela Portaria 795�2018-SPA: Edna450
Tereza de Lima (representante docente), Elisangela Lupatini Piovesan (representante técnico-451
administrativo) e Thiago Henrique Belle (representante discente). 43. Homologação da452
aprovação ad referendum da Resolução n.º 23/2018-SPA, que estabelece normas para453
consulta à Comunidade do Setor Palotina para a eleição de coordenador e vice-454
coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Animal. Processo:455
23075.067670/2018-75. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum456
da Resolução n.º 23�2018-SPA, que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor457
Palotina para a eleição de coordenador e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação458
Stricto Sensu em Ciência Animal. 44. Apreciação do resultado final da eleição para459
coordenador e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência460
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Animal. Processo: 23075.067670/2018-75. Foi aprovado por unanimidade de votos o resultado461
final da eleição para coordenador e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto462
Sensu em Ciência Animal do Setor Palotina cujo pleito eleitoral tramitado no processo463
23075.067670�2018-75, proclamou eleita a chapa formada pelos(as) candidatos(as) Fabiola Bono464
Fukushima e Luciano dos Santos Bersot como Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a),465
respectivamente. 45. Homologação da aprovação ad referendum da composição da comissão466
eleitoral para escolha de chefe e suplente de chefe do Departamento de Ciências467
Veterinárias do Setor Palotina. Processo: 23075.021530/2018-51. Foi homologada por468
unanimidade de votos a aprovação ad referendum da composição da comissão eleitoral para469
escolha de chefe e suplente de chefe do Departamento de Ciências Veterinárias do Setor Palotina,470
com os seguintes membros nomeados pela Portaria 799�2018-SPA: Geraldo Camilo Alberton471
(representante docente), Rosana dos Reis Andrade Maito (representante técnico-administrativo)472
e Cinara Marochi Pereira (representante discente). 46. Apreciação da minuta de resolução que473
estabelece normas para consulta à comunidade acadêmica para escolha de chefe e suplente474
de chefe do Departamento de Ciências Veterinárias do Setor Palotina. Processo:475
23075.021530/2018-51. Foi aprovada por unanimidade de votos a Minuta de Resolução que476
estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor Palotina para eleição de chefe e477
suplente de chefe do Departamento de Ciências Veterinárias para o período de março de 2019 a478
março de 2021, elaborada pela comissão estabelecida pela Portaria 799�2018-SPA. Relataram-se479
as principais datas do pleito, a saber: i) a inscrição dos candidatos será por chapa, chefe e480
suplente de chefe do Departamento de Ciências Veterinárias, feita junto à Secretaria da Direção481
do Setor Palotina, no período de 18 de fevereiro até às 17 h do dia 22 de fevereiro de 2019� ii)482
As inscrições serão homologadas pela comissão eleitoral e publicadas em edital, a partir das 17 h483
do dia 22 de fevereiro de 2019 e� iii) Na data de 27 de fevereiro de 2019, das 8h às 17h, os484
servidores e os discentes, em urna própria, por meio de voto secreto e direto, sufragarão a chapa485
de sua preferência. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, Minuta de Resolução486
que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor Palotina para eleição de chefe e487
suplente de chefe do Departamento de Ciências Veterinárias foi aprovada por unanimidade de488
votos e lhe foi atribuída numeração 24�2018-SPA. 47. Comissão de recepção de calouros do489
primeiro semestre de 2019. Solicitante: Valéria Ghisloti Iared. A conselheira Valéria Ghisloti490
Iared relatou a necessidade do Conselho Setorial designar comissão de recepção de calouros do491
primeiro semestre de 2019. Após discussão, decidiu-se que comporão a referida comissão:492
Coordenadores e Vice-Coordenadores dos cursos de graduação ou docentes indicados por estes e493
os servidores técnico-administrativos que trabalham na Unidade de Apoio Psico-Social, com494
exceção do servidor Eduardo Antonio Sguarezi Gabriel. Os nomes deverão ser enviados pelas495
coordenações dos cursos para a Secretaria da Direção para emissão de portaria. 48.496
Homologação do juramento do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas, a pedido do497
Cerimonial da UFPR. Foi homologado por unanimidade de votos o juramento do Curso de498
Licenciatura em Ciências Exatas, nos seguintes termos: "Prometo/ dedicar-me com afinco à499
profissão de educador/ exercendo-a de modo ético/ respeitando todos os princípios morais e500
legais que a norteiam/promovendo o conhecimento e o entendimento das ciências exatas/ para o501
desenvolvimento e benefício da sociedade". 49. Apreciação da solicitação de abertura de502
Teste Seletivo na �rea de Conhecimento: Medicina Veterinária, Matéria Específica:503
Clínica Médica de Pequenos Animais e Semiologia Veterinária. Processo:504
23075.073039/2018-13. A docente Erica Cristina Bueno do Prado Guirro relatou a solicitação de505
abertura de Teste Seletivo nos seguintes termos: “Área de Conhecimento: Medicina Veterinária;506
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Matéria Específica: Clínica Médica de Pequenos Animais e Semiologia Veterinária; Regime de507
Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais; Titulação Mínima exigida: Graduação em Medicina508
Veterinária e Especialização em Clínica Médica de Pequenos Animais e/ou Clínica Cirúrgica de509
Pequenos Animais OU Graduação em Medicina Veterinária e Mestrado e/ou Doutorado em510
Ciência Animal, Ciências Veterinárias, Medicina Veterinária, Clínica Médica ou Cirurgia511
Veterinária, obtidos na forma da lei; Natureza das Provas: Análise de Currículo e Didática;512
Data pretendida que deverá ser publicado em D.O.U o edital de abertura: a partir do dia513
07/01/2019; Período provável para realização do Teste Seletivo: mês de Fevereiro do ano 2019;514
Local de Inscrição: Secretaria dos Departamentos do Setor Palotina – UFPR, Rua Pioneiro,515
2153, Jardim Dallas, CEP: 85950-000, Palotina – Paraná, das 8 (oito) horas até as 17516
(dezessete) horas”. Informou-se que a solicitação de abertura de teste seletivo se dá devido ao517
afastamento integral da professora Monica Kanashiro Oyafuso para cursar doutorado em Clínica518
Médica Veterinária na Universidade Estadual Paulista “J�lio de Mesquita Filho” – campus519
Jaboticabal, no período de 01�03�2019 a 28�02�2021. Não havendo discussão e aberto o regime520
de votação, a solicitação de abertura de Teste Seletivo na Área de Conhecimento: Medicina521
Veterinária, Matéria Específica: Clínica Médica de Pequenos Animais e Semiologia Veterinária522
foi aprovada por unanimidade de votos. 50. Apreciação da solicitação de abertura de Teste523
Seletivo na �rea de Conhecimento: Medicina Veterinária, Matéria Específica: Clínica524
Médica e Cirúrgica de Animais Silvestres e Técnica Operatória Veterinária. Processo:525
23075.073043/2018-73. A docente Erica Cristina Bueno do Prado Guirro relatou a solicitação de526
abertura de Teste Seletivo nos seguintes termos: “Área de Conhecimento: Medicina Veterinária;527
Matéria Específica: Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Silvestres e Técnica Operatória528
Veterinária; Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais; Titulação Mínima exigida:529
Graduação em Medicina Veterinária e Residência Veterinária em Medicina e Conservação da530
Fauna Silvestre ou Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Silvestres ou Clínica e Cirurgia de531
Animais Silvestres ou Clínica e Cirurgia de Animais Selvagens; ou Graduação em Medicina532
Veterinária e Mestrado e/ou Doutorado em Animais Selvagens ou Ciência Animal ou Ciências533
Veterinárias ou Medicina Veterinária, obtidos na forma da lei; Natureza das Provas: Análise de534
Currículo e Didática; Data pretendida que deverá ser publicado em D.O.U o edital de abertura:535
a partir do dia 07/01/2019; Período provável para realização do Teste Seletivo: mês de536
Fevereiro do ano 2019; Local de Inscrição: Secretaria dos Departamentos do Setor Palotina –537
UFPR, Rua Pioneiro, 2153, Jardim Dallas, CEP: 85950-000, Palotina – Paraná, das 8 (oito)538
horas até as 17 (dezessete) horas”. Informou-se que a solicitação de abertura de teste seletivo se539
dá devido ao afastamento do professor Anderson Luiz de Carvalho para cursar Programa de540
Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Federal do541
Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre�RS, no período de 01�03�2019 a 28�02�2021. Não542
havendo discussão e aberto o regime de votação, a solicitação de abertura de Teste Seletivo na543
Área de Conhecimento: Medicina Veterinária, Matéria Específica: Clínica Médica e Cir�rgica de544
Animais Silvestres e Técnica Operatória Veterinária foi aprovada por unanimidade de votos. 51.545
Relator(a): Nelson Luis Mello Fernandes. Processo: 23075.066580/2018-67. Assunto:546
Participação em Programa de Pós-graduação Lato sensu. Interessado: Luciano dos Santos547
Bersot. O conselheiro relator Nelson Luis Mello Fernandes fez a leitura do relato do processo548
em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Diante do exposto e acompanhando o549
relato departamental, sou de PARACER FAVORÁVEL à solicitação do docente Luciano dos550
Santos Bersot para participação no programa lato senso da FAG-Cascavel”. Não havendo551
discussão e aberto o regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos552
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(Parecer 099�2018-SPA). 52. Relator(a): Nelson Luis Mello Fernandes. Processo:553
23075.066604/2018-88. Assunto: Participação em Programa de Pós-graduação Lato sensu.554
Interessado: Vinicius Cunha Barcellos. O conselheiro relator Nelson Luis Mello Fernandes555
fez a leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo:556
“Diante do exposto e acompanhando o relato departamental, sou de PARACER FAVORÁVEL à557
solicitação do docente Vinícius Cunha Barcellos para participação no programa lato senso da558
FAG-Cascavel”. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, o parecer foi aprovado559
por unanimidade de votos (Parecer 100�2018-SPA). 53. Relator(a): Nelson Luis Mello560
Fernandes. Processo: 23075.073565/2018-75. Assunto: Participação em Programa de Pós-561
graduação Lato sensu. Interessado: Fabíola Bono Fukushima. O conselheiro relator Nelson562
Luis Mello Fernandes fez a leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte563
parecer conclusivo: “Diante do exposto e acompanhando o relato departamental, sou de564
PARACER FAVORÁVEL à solicitação da docente Fabíola Bono Fukushima para participação565
no programa lato senso da FAG-Cascavel”. Não havendo discussão e aberto o regime de566
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos (Parecer 101�2018-SPA). 54.567
Relator(a): Edilson Caron. Processo: 23075.073282/2018-23. Assunto: Pedido de568
redistribuição da Universidade Federal da Bahia para a Universidade Federal do Paraná -569
Setor Palotina, Departamento de Ciências Veterinárias. Interessado(a): Maristela de570
Cassia Seudo Lopes. O conselheiro relator Edilson Caron fez a leitura do relato do processo em571
pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Pelas considerações acima expostas, sou572
de parecer favorável à redistribuição da servidora docente Maristela de Cassia Seudo Lopes da573
Universidade Federal da Bahia para Universidade Federal do Paraná, Setor Palotina,574
Departamento de Ciências Veterinárias (DCV). Neste caso, lembro que é interessante o DCV575
indicar código de vaga para fins de efetivar a redistribuição”. Em discussão, o conselheiro576
Nelson Luis Mello Fernandes expôs os motivos para a solicitação do regime de urgência deste577
ponto. Foi relatado que já uma necessidade grande de docente com este perfil no Departamento578
de Ciências Veterinárias e que seria importante que esta docente já pudesse assumir e iniciar as579
atividades no primeiro semestre letivo de 2019. Na sequência, a docente Erica Cristina Bueno do580
Prado Guirro prestou informes sobre a situação da área de Clínica Médica e Cir�rgica de581
Equinos no que tange a disciplina da graduação e o atendimento da área no Hospital Veterinário.582
Ainda, foi relatado pela docente que o Concurso P�blico regido pelo Edital n.º 312�18 -583
PROGEPE, área de conhecimento Medicina Veterinária, matéria específica: Clínica Médica e584
Cir�rgica de Equinos não possuiu candidatos aprovados e que a vaga deste concurso é decorrente585
da redistribuição da docente Bettina Monika Ruppelt. Aberto o regime de votação, o parecer foi586
aprovado por unanimidade de votos (Parecer 102�2018-SPA). Assuntos Gerais. A docente587
Camila Tonezer prestou informes sobre o Workshop Researcher Connect que será ministrado por588
representantes do British Council e acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de dezembro 2018 na UFPR589
– Setor Palotina. O objetivo do curso é contribuir para a capacitação de pesquisadores para590
aprimorar as habilidades de comunicação científica em contextos internacionais: aprendizagem591
de técnicas de escrita acadêmica, publicação de artigos em periódicos internacionais, propostas592
de projetos e elaboração de abstracts em inglês. Nada mais havendo a tratar, o Presidente593
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às dezessete horas e cinco minutos,594
da qual eu, Cláudia Eliza Zschornack, secretária, lavrei a presente ata que após ser lida e595
aprovada, será assinada por todos os presentes.596


