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Ata da 78.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade 1 

Federal do Paraná, realizada em vinte de abril de dois mil e dezoito. Aos vinte dias do mês 2 

de abril do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas e quatro minutos, na sala de reuniões do 3 

Bloco Administrativo do Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná, reuniu-se o 4 

Conselho Setorial, sob a presidência da vice-diretora do Setor Palotina, professora Yara Moretto. 5 

Presentes os conselheiros titulares Aline Marchese, Almir Manoel Cunico, Américo Fróes Garcez 6 

Neto, Camila Tonezer, Cristiano Andrigheto, Erica Cristina Bueno do Prado Guirro, Joel Gustavo 7 

Teleken, Jonathan Dieter, Luis Fernando Souza Gomes, Nelson Luis Mello Fernandes, Roberta 8 

Paulert, Thamis Meurer e Wilson de Aguiar Beninca. Presentes também os conselheiros 9 

suplentes Alexandre Leseur dos Santos, Cristiano Borges de Camargo da Silva, Edilson Caron, 10 

Eliane Hermes, Mauricio Romani, Patricia da Costa Zonetti, Raquel Stroher, Roberta Chiesa 11 

Bartelmebs, Rodrigo Sequinel e Vivian Carré Missio. Justificaram ausência os conselheiros 12 

Aline de Marco Viott, Elisandro Pires Frigo, Leandro Paiola Albrecht, Luciano dos Santos Bersot, 13 

Maria Cristina Milinsk e Silvia Cristina Osaki. Havendo quórum a Presidente saudou a todos e 14 

declarou iniciada a reunião. Foi aprovada a inclusão dos pontos de pauta “30. Alteração de data 15 

de Semana Acadêmica do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas”, “31. Alteração de data de 16 

Semana Acadêmica do Curso de Agronomia” e “32. Comissão de homologação de inscrições do 17 

teste seletivo, regido pelo edital 113/18-PROGEPE, para contratação de professor substituto para 18 

a área de conhecimento Medicina Veterinária”. Foi aprovada a inversão do ponto de pauta 19 

número 32. Ordem do dia: 1. Apreciação da ata da 77.ª reunião (extraordinária) do 20 

Conselho Setorial do Setor Palotina. Colocado em regime de votação, a ata da 77.ª reunião do 21 

Conselho Setorial, foi aprovada, sem correções, por unanimidade. 2. Abdicação das funções de 22 

chefe e suplente de chefe do Departamento de Sociais e Humanas. Solicitantes: Ana Paula 23 

Ramao da Silva e Luiz Carlos Dias. O docente Roberto Rochadelli, decano do Departamento 24 

de Sociais e Humanas, comunicou aos membros do Conselho que os docentes Ana Paula Ramao 25 

da Silva e Luiz Carlos Dias abdicaram das funções de chefe e suplente de chefe do 26 

Departamento de Sociais e Humanas, funções paras as quais foram eleitos em processo eleitoral 27 

regido pela Resolução 11/2017-SPA. Em documento endereçado à Direção do Setor, 28 

apresentaram as seguintes razões: a indisponibilidade de função gratificada FG - 01 para Chefe 29 

de Departamento e a impossibilidade de emissão de portaria sem efeitos financeiros; o fa to de 30 

que há atribuição de FG - 01 a quase todos os Chefes de Departamento da UFPR; a atribuição de 31 

FG - 01 ser uma reivindicação antiga do Setor Palotina e conhecida pelas autoridades 32 

responsáveis pela gestão da UFPR; o volume de trabalho e a responsabilidade que recaem sobre 33 

o Chefe de Departamento; e a compreensão de que a atribuição de FG - 04 ao Chefe de 34 

Departamento e a emissão de portaria atrelada a essa atribuição ferem o Princípio de Isonomia, 35 

constante na Constituição Federal de 1988, e oficializam a desvalorização dos trabalhos 36 

desenvolvidos pelos Chefes de Departamento do Setor Palotina. 3. Homologação da aprovação 37 

ad referendum de reabertura de concurso público para provimento de cargo de professor 38 

da Carreira do Magistério Superior para a área de conhecimento Ensino de Computação. 39 

Foi homologada, por unanimidade de votos, a aprovação ad referendum de reabertura de 40 

concurso público para provimento de cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior para 41 

a área de conhecimento Ensino de Computação. 4. Homologação da aprovação ad referendum 42 

de abertura de teste seletivo para contratação de professor substituto para a área de 43 
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conhecimento Medicina Veterinária. Foi homologada a aprovação ad referendum de abertura 44 

de teste seletivo para contratação de professor substituto para a área de conhecimento Medicina 45 

Veterinária. 32. Comissão de homologação de inscrições do teste seletivo, regido pelo edital 46 

113/18-PROGEPE, para contratação de professor substituto para a área de conhecimento 47 

Medicina Veterinária. A conselheira Erica Cristina Bueno do Prado Guirro apresentou os nomes 48 

dos indicados pela plenária do Departamento de Ciências Veterinárias para compor a comissão 49 

de homologação das inscrições do teste seletivo, regido pelo edital 113/18-PROGEPE, para 50 

contratação de professor substituto para a área de conhecimento Medicina Veterinária. Foram 51 

indicados Geraldo Camilo Alberton, Aline de Marco Viott e Edna Tereza de Lima. Posto em 52 

votação, composição da comissão foi aprovada por unanimidade. 5. Homologação da 53 

aprovação ad referendum referente ao parecer setorial atinente ao. Processo 54 

23075.217675/2017-74. Relator: Joel Gustavo Teleken. Assunto: Solicitação de afastamento 55 

do país. Interessada: Geane Maciel Pagliosa. O conselheiro relator fez leitura do relato do 56 

processo em pauta, aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Consta no relato o seguinte 57 

parecer conclusivo: “Sou de parecer favorável ao pedido de afastamento da servidora docente 58 

Geane Maciel Pagliosa, para estágio e aperfeiçoamento profissional nas áreas de Clínica 59 

Médica e Cirúrgica de Ruminantes na Universidade de Viena, na Áustria, sob orientação do Dr. 60 

Johann Kofler, no período de 04 de junho a 03 de agosto de 2018”. Posto em votação, a 61 

aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade. 6. Homologação da aprovação ad 62 

referendum referente ao parecer setorial atinente ao. Processo 23075.215379/2017-39. 63 

Relator: Wilson de Aguiar Beninca. Assunto: Projeto CELIN - CV 132.16 - APROVAÇÃO 64 

E ATA E ASSINATURA NOS ANEXOS. Interessados: Aline Marchese; Laercio Augusto 65 

Pivetta; Sabrina Brüne. O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta, 66 

aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Consta no relato o seguinte parecer conclusivo: 67 

“Considerando a instrumentação do processo referente aos documentos acima citados, bem 68 

como os termos propostos na resolução 41/17 COPLAD, sou de Parecer Favorável a 69 

participação dos docentes: Aline Marchese, Laercio Augusto Piveta e da assistente 70 

administrativa, Sabrina Brüne no projeto “ESPAÇO INTEGRADO PARA ENSINO, 71 

APRENDIZAGEM, PESQUISA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LINGUAS E 72 

CULTURAS DIVERSAS” por atender as normas institucionais”. Posto em votação, a aprovação 73 

ad referendum foi homologada por unanimidade. 7. Homologação da aprovação ad 74 

referendum referente ao parecer setorial atinente ao. Processo 23075.015487/2018-94. 75 

Relator: Nelson Luis Mello Fernandes. Assunto: Cooperação Técnica para Execução do 76 

Projeto: “Criação de um espaço empreendedor e de inovação: Ambiente dinâmico e 77 

criativo para aprender fazendo” aprovado no Edital CONECTADEL 2017.. Interessados: 78 

Maria Cristina Milinsk; Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro relator fez 79 

leitura do relato do processo em pauta, aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Consta no 80 

relato o seguinte parecer conclusivo: “Diante do exposto sou de parecer FAVORÁVEL a 81 

aprovação da proposta de acordo de Cooperação Técnica entre Universidade Federal do 82 

Paraná, Fundação Parque Tecnológico Itaipu - BR (FPTI), MEGASOFTWARE Soluções em 83 

Informática Ltda - EPP e SEBRAE/PR”. Posto em votação, a aprovação ad referendum foi 84 

homologada por unanimidade. 8. Homologação da aprovação ad referendum referente ao 85 

parecer setorial atinente ao. Processo 23075.017575/2018-21. Relator: Cristiano Andrigheto. 86 
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Assunto: Solicitação para ministrar aula de pós-graduação em outra instituição. 87 

Interessada: Silvia Cristina Osaki. O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em 88 

pauta, aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Consta no relato o seguinte parecer 89 

conclusivo: “Sou de parecer FAVORÁVEL à participação da Profª Drª Silvia Cristina Osaki no 90 

curso de Pós Graduação da PUC-PR Campus de Toledo em Saúde e Manejo Sanitário na 91 

Suinocultura entre 13 e 20 de abril de 2018”. Posto em votação, a aprovação ad referendum foi 92 

homologada por unanimidade. 9. Homologação da aprovação ad referendum referente ao 93 

parecer setorial atinente ao. Processo 23075.017739/2018-10. Relatora: Camila Tonezer. 94 

Assunto: Robson Simplicio de Sousa redistribuição. Interessado: Não consta. A conselheira 95 

relatora fez leitura do relato do processo em pauta, aprovado ad referendum do Conselho Setorial. 96 

Consta no relato o seguinte parecer conclusivo: “Tendo em vista as informações acima citadas e 97 

levando-se em conta o parecer emitido pelo Departamento Sociais e Humanas, sou de parecer 98 

FAVORÁVEl, ao processo 23075.017739/2018-10”. Posto em votação, a aprovação ad 99 

referendum foi homologada por unanimidade. 10. Homologação da aprovação ad referendum 100 

referente ao parecer setorial atinente ao. Processo 23075.000508/2018-77. Relator: 101 

Cristiano Borges de Camargo da Silva. Assunto: 3.ª ETAPA EM ESTÁGIO 102 

PROBATÓRIO DOCENTE KATHERINNE MARIA 103 

SPERCOSKI-JANEIRO/2018-SP/DBC. Interessada: Katherinne Maria Spercoski. O 104 

conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta, aprovado ad referendum do 105 

Conselho Setorial. Consta no relato o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer favorável à 106 

aprovação do resultado da terceira etapa de avaliação de desempenho em estágio probatório da 107 

docente Katherinne Maria Spercoski, que alcançou o total de 100 pontos”. Posto em votação, a 108 

aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade. 11. Homologação da aprovação ad 109 

referendum referente ao parecer setorial atinente ao. Processo 23075.206328/2017-16. 110 

Relator: Cristiano Borges de Camargo da Silva. Assunto: 2ª ETAPA DE AVALIAÇÃO DE 111 

DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – PEDRO GUSMAO BORGES NETO – 112 

205196 (RA). Interessado: Pedro Gusmão Borges Neto. O conselheiro relator fez leitura do 113 

relato do processo em pauta, aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Consta no relato o 114 

seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer favorável à aprovação do resultado da segunda 115 

etapa de avaliação de desempenho em estágio probatório do(a) docente Pedro Gusmão Borges 116 

Neto, que alcançou o total de 100 pontos”. Posto em votação, a aprovação ad referendum foi 117 

homologada por unanimidade. 12. Relator: Mauricio Romani. Processo: 118 

23075.205854/2017-69. Assunto: Proposta de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia 119 

Ambiental (Nível Mestrado e Doutorado). Interessado: Jonathan Dieter. O conselheiro 120 

relatora fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: 121 

“Sou de PARECER FAVORÁVEL à criação do Programa de Mestrado/Doutorado em 122 

Engenharia e Tecnologia Ambiental com associação entre o Setor Palotina (UFPR) e a Unioeste, 123 

com utilização das infraestruturas oferecidas por ambos os setores”. Posto em votação, o 124 

parecer foi aprovado por unanimidade. 13. Relator: Jonathan Dieter. Processo: 125 

23075.008640/2018-27. Assunto: Renovação de Termo de Cooperação. Interessadas: Rita de 126 

Cássia dos Anjos; Camila Tonezer. O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em 127 

pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Considerando o exposto, sou de parecer 128 

favorável ao aditivo no Termo de Cooperação das docentes Camila Tonezer e Rita de Cassia dos 129 
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Anjos para continuarem a atuarem como professoras permanentes no Mestrado Nacional 130 

Profissional de Ensino de Física na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 131 

Campus Medianeira, por um período de 24 meses”. Posto em votação, o parecer foi aprovado 132 

por unanimidade. 14. Relator: Edilson Caron. Processo: 23075.010965/2018-70. Assunto: 2.ª 133 

ETAPA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO DOCENTE LEANDRO SIQUEIRA 134 

PALCHA-MARÇO/2018- SP/DSH. Interessado: Leandro Siqueira Palcha. O conselheiro 135 

relator fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: 136 

“O processo encontra-se em conformidade com as normas da universidade, portanto, sou de 137 

parecer favorável a aprovação do resultado da avaliação, com nota 100”. Posto em votação, o 138 

parecer foi aprovado por unanimidade. 15. Relatora: Camila Tonezer. Processo: 139 

23075.009279/2018-56. Assunto: Colaboração Medicina Toledo. Interessadas: Erica 140 

Cristina Bueno do Prado Guirro; Naura Tonin Angonese. A conselheira relatora fez leitura do 141 

relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Tendo em vista as 142 

informações acima citadas e levando-se em conta o parecer emitido pelo Departamento de 143 

Ciências Veterinárias, sou de parecer FAVORÁVEl, ao processo 23075.009279/2018-56”. Posto 144 

em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 16. Relator: Almir Manoel Cunico. 145 

Processo: 23075.016177/2018-97. Assunto: Afastamento do país. Interessada: Yara Moretto. 146 

O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte 147 

parecer conclusivo: “Sou de parecer favorável à solicitação de afastamento do país da docente 148 

Yara Moretto”. O afastamento, para participar do evento Congresso Aquatrop – Ecosistemas 149 

Acuáticos Tropicales em Antropoceno, na cidade de Quito, Equador, será entre 21 e 28 de julho 150 

de 2018, com ônus limitado; os encargos didáticos, se houver, ficarão com o docente Fernando 151 

Willyan Trevisan Leivas. Posto em votação, o parecer referente ao afastamento foi aprovado por 152 

unanimidade. 17. Relatora: Roberta Chiesa Bartelmebs. Processo: 23075.170037/2017-82. 153 

Assunto: Não consta no. Processo. Interessada: Coordenação do Curso de Licenciatura em 154 

Ciências Exatas. A conselheira relatora fez leitura do relato do processo em pauta, em que 155 

consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer FAVORÁVEL a inclusão das disciplinas 156 

de Metodologia Científica (DSH002), Metodologia Científica (DSH061), Redação Instrumental 157 

(DSH001) e Redação Instrumental (DSH060) no rol de disciplinas optativas do Curso de 158 

Licenciatura em Ciências Exatas, habilitações Física (157A), Matemática (157B) e Química 159 

(157C)”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 18. Relatora: Eliane 160 

Hermes. Processo: 23075.217343/2017-90. Assunto: Inclusão de pré-requisito na disciplina 161 

DBC025 Bioquímica do Metabolismo e Biofísica. Interessado: Departamento de Biociências. 162 

A conselheira relatora fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte 163 

parecer conclusivo: “De acordo com as considerações relatadas, sou de parecer FAVORÁVEL à 164 

solicitação de inclusão de pré-requisito para a disciplina DBC025 – Bioquímica do 165 

Metabolismo e Biofísica”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 19. 166 

Relator: Luis Fernando Souza Gomes. Processo: 23075.207668/2017-64. Assunto: Criação 167 

de disciplina - Química da Madeira – DEE236. Interessado: Departamento de Engenharias 168 

e Exatas. O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o 169 

seguinte parecer conclusivo: “Levando-se em consideração as resoluções acima citadas, e por 170 

ser o pedido baseado na criação ou alteração no leque de disciplinas complementares optativas, 171 

com a referida justificativa para tal criação, conforme previsto nas resoluções, e que não 172 
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alteram a carga horária total dos cursos. Sendo assim sou de parecer favorável ao ajuste 173 

curricular, criação da disciplina optativa Química da Madeira (DEE236) ofertada pelo 174 

Departamento de Engenharias e Exatas do Setor Palotina, e a inclusão da mesma no rol de 175 

disciplinas optativas dos cursos de: Engenharia de Energias Renováveis, Engenharia de 176 

Bioprocessos e Biotecnologia, Ciências Biológicas e Licenciatura em Ciências Exatas nas 177 

habilitações Física, Matemática e Química”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por 178 

unanimidade. 20. Relator: Wilson de Aguiar Beninca. Processo: 23075.015769/2018-91. 179 

Assunto: Redução do número de vagas ofertadas pelo Curso de Licenciatura em Ciências 180 

Exatas - Setor Palotina. Interessada: Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências 181 

Exatas. O conselheiro relator fez leitura do relato do processo em pauta, em que consta o 182 

seguinte parecer conclusivo: “Tendo em vista os documentos apresentados pelos interessados, 183 

bem como das considerações, sou de parecer FAVORÁVEL a solicitação de readequação de 120 184 

vagas para 100 vagas ofertadas para o Curso de Licenciatura em Ciências Exatas”. Posto em 185 

votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 21. Relator: Wilson de Aguiar Beninca. 186 

Processo: 23075.018718/2018-11. Assunto: Alteração nas vagas ofertadas de semestral para 187 

anual do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas - Setor Palotina. Interessada: 188 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas. O conselheiro relator fez leitura 189 

do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Considerando os 190 

argumentos apresentados bem como verificando que o processo tramitou em todas as instâncias 191 

envolvidas: NDE, Colegiado e Departamentos, sou de parecer FAVORÁVEL à alteração na 192 

oferta de vagas, de semestral para anual, do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas - Setor 193 

Palotina”. Em discussão, o Conselheiro expressou o descontentamento do DEE sobre a 194 

distribuição das ultimas duas vagas docentes de expansão, que foram destinadas ao DSH por este 195 

Conselho. Pois com esta alteração aprovada o impacto de carga horária é muito grande no DEE e 196 

no DSH o que alteraria a distribuição das vagas. Posto em votação, o parecer foi aprovado por 197 

unanimidade. 22. Indicação de membros para compor comissão eleitoral para escolha de 198 

chefe e suplente de chefe do Departamento de Biociências. Solicitante: Direção. Foi 199 

aprovada, por unanimidade, a composição da comissão eleitoral para escolha de chefe e suplente 200 

de chefe do Departamento de Biociências, que será formada pelas servidoras Aline Marchese e 201 

Rosana dos Reis Andrade Maito e pelo discente Caio Risso Gurgel do Amaral. 23. Indicação de 202 

membros para compor comissão eleitoral para escolha de chefe e suplente de chefe do 203 

Departamento de Ciências Agronômicas. Solicitante: Direção. Foi aprovada, por 204 

unanimidade, a composição da comissão eleitoral para escolha de chefe e suplente de chefe do 205 

Departamento de Ciências Agronômicas, que será formada pelas servidoras Aline Marchese e 206 

Rosana dos Reis Andrade Maito e pelo discente Caio Risso Gurgel do Amaral. 24. Indicação de 207 

membros para compor comissão eleitoral para escolha de chefe e suplente de chefe do 208 

Departamento de Ciências Veterinárias. Solicitante: Direção. Foi aprovada, por unanimidade, 209 

a composição da comissão eleitoral para escolha de chefe e suplente de chefe do Departamento 210 

de Ciências Veterinárias, que será formada pelas servidoras Aline Marchese e Rosana dos Reis 211 

Andrade Maito e pelo discente Caio Risso Gurgel do Amaral. 25. Indicação de membros para 212 

compor comissão eleitoral para escolha de chefe e suplente de chefe do Departamento de 213 

Engenharias e Exatas. Solicitante: Direção. Foi aprovada, por unanimidade, a composição da 214 

comissão eleitoral para escolha de chefe e suplente de chefe do Departamento de Engenharias e 215 
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Exatas, que será formada pelas servidoras Aline Marchese e Rosana dos Reis Andrade Maito e 216 

pelo discente Caio Risso Gurgel do Amaral. 26. Indicação de membros para compor comissão 217 

eleitoral para escolha de chefe e suplente de chefe do Departamento de Sociais e Humanas. 218 

Solicitante: Direção. Foi aprovada, por unanimidade, a composição da comissão eleitoral para 219 

escolha de chefe e suplente de chefe do Departamento de Sociais e Humanas, que será formada 220 

pelas servidoras Aline Marchese e Rosana dos Reis Andrade Maito e pelo discente Caio Risso 221 

Gurgel do Amaral. 27. Indicação de membros para compor comissão eleitoral para escolha 222 

de chefe e suplente de chefe do Departamento de Zootecnia. Solicitante: Direção. Foi 223 

aprovada, por unanimidade, a composição da comissão eleitoral para escolha de chefe e suplente 224 

de chefe do Departamento de Zootecnia, que será formada pelas servidoras Aline Marchese e 225 

Rosana dos Reis Andrade Maito e pelo discente Caio Risso Gurgel do Amaral. 28. Indicação de 226 

membros para compor a Comissão Setorial de Relações Internacionais. Foi aprovada, por 227 

unanimidade, a Comissão Setorial de Relações Internacionais, que será formada por Roberta 228 

Paulert (Presidente), Américo Fróes Garcez Neto, Leandro Portz, Rita de Cássia dos Anjos e 229 

Vagner Gularte Cortez. 29. Calendário das reuniões do Conselho Setorial do ano de 2018. Foi 230 

apresentada proposta do calendário das reuniões ordinárias realizadas a partir de maio de 2018. 231 

As seguintes datas foram propostas: 21 de maio, 19 de junho, 1.º e 23 de agosto, 21 de setembro, 22 de 232 

outubro, 20 de novembro e 5 de dezembro, sempre às 13 horas e 30 minutos. Posto em votação, o 233 

calendário foi aprovado por unanimidade. 30. Alteração de data de Semana Acadêmica do 234 

Curso de Licenciatura em Ciências Exatas. Decidiu o Conselho que deliberará apenas após 235 

ouvidos todos os Centros Acadêmicos sobre a possibilidade da realização das semanas 236 

acadêmicas dos cursos do Setor num mesmo período. Tal decisão foi tomada porque despesas 237 

com transporte de palestrantes podem ser reduzidas se as semanas acadêmicas acontecerem 238 

simultaneamente. A ocupação das salas de aula é feita de forma mais harmônica se não houver 239 

aula no período de realização das semanas acadêmicas, o que não seria possível se ocorrerem em 240 

datas diversas. 31. Alteração de data de Semana Acadêmica do Curso de Agronomia. Decidiu 241 

o Conselho que deliberará apenas após ouvidos todos os Centros Acadêmicos sobre a 242 

possibilidade da realização das semanas acadêmicas dos cursos do Setor num mesmo período. 243 

Tal decisão foi tomada porque despesas com transporte de palestrantes podem ser reduzidas se as 244 

semanas acadêmicas acontecerem simultaneamente. A ocupação das salas de aula é feita de 245 

forma mais harmônica se não houver aula no período de realização das semanas acadêmicas, o 246 

que não seria possível se ocorrerem em datas diversas. Assuntos gerais. A Presidente informou 247 

que nas subcomissões de patrimônio deverão ter, no mínimo, um docente e um servidor 248 

técnico-administrativo por laboratório. A conselheira Roberta Paulert falou da necessidade de os 249 

técnicos que fazem manutenção dos equipamentos de laboratório do Setor Palotina terem um 250 

calendário bem definido das vindas ao Setor. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu 251 

a presença de todos e declarou encerrada a reunião às dezessete horas e seis minutos, da qual eu, 252 

Cristiano Borges de Camargo da Silva, secretário, lavrei a presente ata que após ser lida e 253 

aprovada, será assinada por todos os presentes. 254 


