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Ata da 79.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade1
Federal do Paraná, realizada em vinte e um de maio de dois mil e dezoito. Aos vinte e um2
dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas e três minutos, na sala de3
reuniões do Bloco Administrativo do Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná,4
reuniu-se o Conselho Setorial, sob a presidência do Diretor do Setor Palotina, docente Elisandro5
Pires Frigo. Presentes os conselheiros titulares Aline Marchese, Américo Fróes Garcez Neto,6
Cristiano Andrigheto, Eduardo Konrad Burin, Erica Cristina Bueno do Prado Guirro, Joel7
Gustavo Teleken, Marcos Antonio Schreiner, Nelson Luis Mello Fernandes, Roberta Paulert,8
Robson Fernando Missio, Thamis Meurer e Valéria Ghisloti Iared. Presentes também os9
conselheiros suplentes Alexandre Leseur dos Santos, Cristiano Borges de Camargo da Silva,10
Eliane Hermes, Raquel Ströher, Rodrigo Sequinel e Willian Gonçalves do Nascimento.11
Justificaram ausência os conselheiros Almir Manoel Cunico, Edilson Caron, Silvia Cristina12
Osaki e Yara Moretto. Havendo quórum o Presidente saudou a todos e declarou iniciada a13
reunião. Foi aprovada a inclusão dos pontos de pauta “32. Aprovação da abertura de concurso14
público para provimento do cargo de Professor do Magistério Superior. Processo:15
23075.027275/2018-50”; “33. Comissão de homologação de inscrições do concurso público para16
provimento do cargo de Professor do Magistério Superior. Processo: 23075.027275/2018-50”;17
“34. Homologação de resultado de teste seletivo; área de conhecimento Medicina Veterinária.18
Edital 113/18-PROGEPE. Processo 23075.016783/2018-11” e “35. Semana Acadêmica dos19
cursos de graduação. Solicitante: Centro Acadêmico”. Foi aprovada a inversão dos pontos de20
pauta número: 32, 33 e 34, que serão tratados após o ponto de pauta 2. Ordem do dia: 1.21
Apreciação da ata da 78.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina.22
Colocado em regime de votação, a ata da 78.ª reunião do Conselho Setorial, foi aprovada, sem23
correções, por unanimidade. 2. Solicitação de criação de Comissão de Estudo das condições24
de trabalho dos servidores terceirizados da UFPR/Setor Palotina. Solicitante:25
Representações Sindicais - Cássio Alves. Foi aprovado por unanimidade de votos o pedido de26
voz no Conselho Setorial solicitado pelo docente Cássio José Alves, representando a Diretoria da27
APUFPR-SSind. O Presidente fez a leitura do ofício 0036/2018 APUFPR-SSIND o qual explica28
problemas trabalhistas relatados pelos(as) funcionários(as) da empresa de serviços de limpeza29
terceirizada Orbenk. O referido documento solicita a criação de uma comissão de estudos das30
condições de trabalho e do estudo do cumprimento dos diretos trabalhistas dos(as)31
trabalhadores(as) terceirizados. O docente Cássio Alves destacou que a composição dessa32
comissão é importante, uma vez que os servidores terceirizados não possuem representatividade33
para reivindicar os direitos. Na sequência, o docente relatou que Curitiba também está se34
organizando para elaborar uma comissão dessa mesma natureza. Em discussão, os conselheiros35
docentes expressaram sua opinião e informaram que, apesar do assunto ser pertinente, ele foge36
do escopo do sindicato dos docentes, que poderia dar conta de assuntos mais relevantes para a37
categoria, tais como a situação das FGs das chefias de departamento e questões relativas a38
insalubridade. Além disso, discutiu-se que a Universidade contrata os serviços terceirizados por39
intermédio de uma empresa e de contratos elaborados na forma da lei, de forma que o sindicato40
docente e esta comissão a ser criada, teriam pouca influência sobre a questão. Neste sentido,41
questionou-se a legalidade dos trabalhos desta comissão. Também, abordou-se o fato dos42
docentes já estarem sobrecarregados e a participação em mais uma comissão aumentaria essa43
sobrecarga. Após a discussão e aberto o regime de votação, o pedido de criação de Comissão de44
Estudo das condições de trabalho dos servidores terceirizados da UFPR/Setor Palotina foi45
aprovado por 13 votos favoráveis e 3 contrários. Decidiu-se que a comissão será composta por:46
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um representante da APUFPR, um membro do Conselho Setorial, dois servidores47
técnico-administrativos vinculados ao SINDITEST, um representante discente do Centro48
Acadêmico e um servidor fiscal de contrato, a saber: Cássio Alves (APUFPR), Rodrigo Sequinel49
(Conselho Setorial), Luiz Alberto Cavalli e Renata Cristina da Costa Gotardo (SINDITEST) e50
Claudia Eliza Zschornack (fiscal de contrato). O Centro Acadêmico procederá com a indicação51
de membro(s). Esta comissão fica subordinada ao Conselho Setorial a partir de sua criação. Os52
relatórios emitidos serão apresentados a este Conselho, com prazo de 60 dias a contar a partir da53
presente reunião. 32. Aprovação da abertura de concurso público para provimento do cargo54
de Professor do Magistério Superior. Processo: 23075.027275/2018-50. O Presidente passou a55
palavra para a conselheira Erica Cristina Bueno do Prado Guirro que relatou a abertura de56
concurso público para o provimento do cargo de Professor do Magistério Superior, classe: A;57
denominação: Adjunto A; Nível: 1, na área de conhecimento Medicina Veterinária, matéria58
específica Clínica Médica e Cirúrgica de Equinos, decorrente da vaga oriunda da redistribuição59
da servidora docente Bettina Monika Ruppelt. Posto em votação, a abertura de concurso público60
para provimento do cargo de Professor do Magistério Superior, na área de conhecimento61
Medicina Veterinária, matéria específica Clínica Médica e Cirúrgica de Equinos, foi aprovada62
por unanimidade de votos. 33. Comissão de homologação de inscrições do concurso público63
para provimento do cargo de Professor do Magistério Superior. Processo:64
23075.027275/2018-50. Foi aprovada por unanimidade de votos, a composição da Comissão de65
homologação de inscrições do concurso público para provimento do cargo de Professor do66
Magistério Superior, na área de conhecimento Medicina Veterinária, matéria específica Clínica67
Médica e Cirúrgica de Equinos. Os membros indicados foram: Marilene Machado Silva, Fabiola68
Bono Fukushima, Erica Cristina Bueno do Prado Guirro (titulares) e Anderson Luiz de Carvalho69
(suplente). 34. Homologação de resultado de teste seletivo; área de conhecimento Medicina70
Veterinária. Edital 113/18-PROGEPE. Processo 23075.016783/2018-11. O Presidente passou71
a palavra para a conselheira Erica Cristina Bueno do Prado Guirro que relatou o resultado do72
teste seletivo, regido pelo Edital 113/18-PROGEPE para contratação de professor substituto para73
a área de conhecimento Medicina Veterinária. O teste seletivo teve como único candidato74
aprovado, Edmilson Rodrigo Daneze, que obteve a nota 7,5 (sete inteiros e cinco décimos).75
Posto em votação, o resultado do teste seletivo foi aprovado por unanimidade. 3. Eleição de76
coordenador e vice-coordenador do Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia.77
Processo: 23075.213843/2017-52. O Presidente relatou que já ocorreram dois processos para78
escolha de coordenador e vice-coordenador do Curso de Engenharia de Bioprocessos e79
Biotecnologia, regidos pelas Resoluções 14/2017-SPA e 01/2018-SPA, respectivamente, e que80
em ambas as ocasiões, não houve inscrição de chapas. Por este motivo, o Conselho Setorial81
decidiu, em discussão, que novas eleições serão abertas somente mediante solicitação na qual82
conste requerimento de inscrição de chapa. Neste interstício, as funções da Coordenação de83
Curso serão exercidas pelo decano do colegiado. 4. Afastamentos docente. Retomou-se84
discussão iniciada em reunião anterior sobre não encaminhar processos de afastamento docente85
para emissão de parecer setorial. Em votação, o Conselho Setorial aprovou por unanimidade de86
votos a dispensa de parecer setorial para processos de afastamento docente. Porém, permanecem87
as seguintes especificações: necessidade de emissão de parecer departamental, ata com88
aprovação setorial, informando sobre os encargos didáticos e observando: i) se investido em FG89
ou CD com encargos didáticos, além das atas, aprovação da chefia imediata; ii) se investido em90
FG ou CD, sem encargos didáticos, aprovação da chefia imediata, conforme solicitação da91
PROGEPE. Terminada a discussão do ponto de pauta 4, o Presidente informa ser necessário92
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ausentar-se da reunião. Neste momento, indica-se a conselheira Erica Cristina Bueno do Prado93
Guirro, decana do Conselho Setorial, para dar continuidade a reunião. Em votação, o Conselho94
Setorial aprovou, por unanimidade de votos, a continuidade da reunião sob Presidência da95
conselheira Erica Cristina Bueno do Prado Guirro. 5. Relator: Rodrigo Sequinel. Processo:96
23075.025060/2018-02. Assunto: Mudança do nome do Curso de Engenharia de Energias97
Renováveis para Engenharia de Energia. Interessado: Curso de Engenharia de Energias98
Renováveis. O conselheiro relator Rodrigo Sequinel fez a leitura do relato do processo em pauta,99
em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de PARECER FAVORÁVEL a mudança do100
nome do Curso de Engenharia de Energias Renováveis para Engenharia de Energia”. Posto em101
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, o docente Eduardo102
Lucas Konrad Burin prestou informes sobre o histórico do assunto em pauta. 6. Relator: Joel103
Gustavo Teleken. Processo: 23075.211526/2017-00. Assunto: Solicitação de Afastamento no104
País. Interessado: Isac George Rosset. O conselheiro relator Joel Gustavo Teleken fez a leitura105
do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Levando-se em106
consideração as informações apresentadas pelo docente para participar de estágio de pós107
doutorado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), de que seus encargos didáticos108
serão divididos entre os docentes: Adriana Ferla de Oliveira e Luis Fernando Souza Gomes, o109
período de afastamento de 1° de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2020 e que a solicitação110
atende a legislação para este fim, sou de parecer FAVORÁVEL ao pedido”. Posto em votação, o111
parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 7. Relator: Raquel Ströher. Processo:112
23075.021112/2018-63. Assunto: Solicitação de Afastamento do país. Interessado: José113
Antônio de Freitas. A conselheira relatora Raquel Ströher fez a leitura do relato do processo em114
pauta, em que consta as seguintes considerações: “[...] 1. Todos os documentos exigidos para115
afastamento com ônus do país do docente foram apresentados de forma correta, preenchidos e116
assinados pelo Professor José Antônio de Freitas, e a solicitação está sendo realizada em tempo117
hábil e com a apresentação preliminar de toda a documentação necessária. 2. O interessado118
afirma, conforme consta no Ofício mencionado no histórico, que não haverá prejuízo quanto aos119
encargos didáticos das disciplinas que estão sob sua responsabilidade com o afastamento. E120
ainda, que os encargos serão repostos dentro do calendário acadêmico vigente da UFPR. 3. O121
Professor Américo Froés Garcez Neto responderá pelas disciplinas sob responsabilidade do122
interessado durante o período de afastamento [...]”. Na sequência, a conselheira relatora Raquel123
Ströher procedeu a leitura do relato em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou favorável124
à aprovação da solicitação de afastamento do país do docente José Antônio de Freitas no125
período de 23 a 28 de junho de 2018, para participação no evento da Reunião Anual da126
Sociedade Americana de Ciências em Gado de Leite 2018, em Knoxville, Tennessee – Estados127
Unidos da América. O afastamento será com ônus e durante o afastamento, o Professor Américo128
Froés Garcez Neto responderá pelas disciplinas”. Posto em votação, o parecer foi aprovado por129
unanimidade de votos. 8. Relator: Silvia Cristina Osaki. Processo: 23075.189319/2017-53.130
Assunto: Redistribuição de Ângelo Augusto Ebling. Interessado: Ângelo Augusto Ebling.131
Este ponto foi removido da pauta, uma vez que a conselheira relatora não encontra-se presente132
na reunião. 9. Relator: Raquel Ströher. Processo: 23075.201479/2017-88. Assunto: Inclusão133
de disciplina optativa Curso ERR. Interessado: Curso de Engenharia de Energias134
Renováveis. A conselheira relatora Raquel Ströher fez a leitura do relato do processo em pauta,135
em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer favorável à inclusão das136
disciplinas Tecnologia de Processos Fermentativos e Enzimologia Industrial (DEE167),137
Logística Industrial (DEE157), Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas (DEE016),138
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Microbiologia Geral (DBC041), Tecnologia de Bebidas Fermentadas e Destiladas (DEE167),139
Expressão Gráfica II (DEE014), Construções Rurais e Ambiência (DEE030), Manufatura140
Aditiva (Impressão 3D) (DEE183) e Legislação Ambiental (SPCB041), no rol de disciplinas141
optativas do Curso de Engenharia de Energias Renováveis, do Setor Palotina”. Posto em142
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 10. Relator: Rodrigo Sequinel.143
Processo: 23075.005986/2018-73. Assunto: Ajuste Curricular – Inclusão de Disciplinas144
optativas do DEE. Interessado: Curso de Licenciatura em Computação do Setor Palotina.145
O conselheiro relator Rodrigo Sequinel fez a leitura do relato do processo em pauta, em que146
consta o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer FAVORÁVEL à inclusão das disciplinas,147
DEE003 – Informática; DEE006 – Geometria Analítica e Álgebra Linear; DEE096 – Estruturas148
Algébricas; DEE125 – Computação I; DEE144 – Circuitos Elétricos e DEE217 – Automação,149
como optativas no rol de Optativas do curso de Licenciatura em Computação”. Posto em150
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 11. Relator: Alexandre Leseur dos151
Santos. Processo: 23075.214252/2017-01. Assunto: Solicitação de criação de disciplina152
optativa. Interessado: Curso de Medicina Veterinária. O conselheiro relator Alexandre Leseur153
dos Santos fez a leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer154
conclusivo: “Com base no exposto, sou de parecer favorável à criação da disciplina optativa155
Tópicos Especiais em Produção Animal – DZO037, 60 horas”. Posto em votação, o parecer foi156
aprovado por unanimidade de votos. 12. Homologação da aprovação ad referendum da157
Resolução 02/2018-SPA, que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor para158
eleição de coordenador e vice-coordenador do Curso de Ciências Biológicas do Setor159
Palotina. Processo: 23075.015434/2018-73. Foi homologada por unanimidade de votos,160
aprovação ad referendum da Resolução 02/2018-SPA, que estabelece normas para consulta à161
Comunidade do Setor para eleição de coordenador e vice-coordenador do Curso de Ciências162
Biológicas do Setor Palotina. 13. Homologação da aprovação ad referendum da Resolução163
04/2018-SPA, que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor para eleição de164
coordenador e vice-coordenador do Curso de Engenharia de Energias Renováveis da165
Universidade Federal do Paraná do Setor Palotina. Processo: 23075.015429/2018-61. Foi166
homologada por unanimidade de votos, a aprovação ad referendum da Resolução 04/2018-SPA,167
que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor para eleição de coordenador e168
vice-coordenador do Curso de Engenharia de Energias Renováveis da Universidade Federal do169
Paraná do Setor Palotina. 14. Homologação da aprovação ad referendum referente ao parecer170
setorial 041/2018-SPA atinente ao processo 23075.015429/2018-61. Relator: Cristiano171
Borges de Camargo da Silva. Assunto: Escolha de coordenador e vice-coordenador do172
Curso de Engenharia de Energias Renováveis. Interessado: Setor Palotina. O conselheiro173
relator Cristiano Borges de Camargo da Silva fez leitura do relato do processo em pauta,174
aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Consta no relato o seguinte parecer conclusivo:175
“Sou de parecer favorável à homologação do resultado da consulta à comunidade do Setor176
Palotina para eleição de coordenador e vice-coordenador do Curso de Engenharia de Energias177
Renováveis, que teve como eleitos, respectivamente coordenador e vice-coordenador, os178
docentes Eduardo Lucas Konrad Burin e Maurício Romani”. Posto em votação, a aprovação ad179
referendum foi aprovada por unanimidade de votos. 15. Homologação da aprovação ad180
referendum referente ao parecer setorial 042/2018-SPA atinente ao processo181
23075.015434/2018-73. Relator: Cristiano Borges de Camargo da Silva. Assunto: Escolha182
de coordenador e vice-coordenador do Curso de Ciências Biológicas. Interessado: Setor183
Palotina. O conselheiro relator Cristiano Borges de Camargo da Silva fez leitura do relato do184
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processo em pauta, aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Consta no relato o seguinte185
parecer conclusivo: “Manifesto voto favorável à homologação do resultado da consulta à186
comunidade do Setor Palotina para eleição de coordenador e vice-coordenador do Curso de187
Ciências Biológicas, que teve como eleitas, respectivamente coordenadora e vice-coordenadora,188
as docentes Valéria Ghisloti Iared e Lucíola Thais Baldan”. Posto em votação, a aprovação ad189
referendum foi aprovada por unanimidade de votos. 16. Homologação da aprovação ad190
referendum referente ao parecer setorial 038/2018-SPA atinente ao processo191
23075.019271/2018-06. Relator: Olicies da Cunha. Assunto: Acordo de Cooperação Técnica192
entre UFPR e UNIOESTE - Credenciamento de docente colaborador no Programa de193
Pós-graduação Strictu Sensu em Química (Campus Toledo). Interessado: Maria Cristina194
Milinsk. Fez-se a leitura do relato do processo em pauta, emitido pelo conselheiro relator Olicies195
da Cunha e, aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Consta no relato o seguinte parecer196
conclusivo: “Todos os trâmites para o acordo de Cooperação Técnica entre as Instituições197
UFPR e UNIOESTE foram realizados corretamente e houve aprovação pelo Departamento ao198
qual o Docente está vinculado. Saliento ainda que o acordo entre as Universidades é de grande199
importância para o Setor, uma vez que abre a possibilidade de futuras parcerias”. Posto em200
votação, a aprovação ad referendum foi aprovada por unanimidade de votos. 17. Homologação201
da aprovação ad referendum referente ao parecer setorial 039/2018-SPA atinente ao202
processo 23075.014144/2018-11. Relator: Patricia da Costa Zonetti. Assunto: Solicitação de203
Inclusão da Disciplina Empreendedorismo DEE235 no rol de Optativas do Curso de204
Tecnologia em Biocombustíveis. Interessado: Coordenação do Curso de Engenharia de205
Energias Renováveis. Fez-se a leitura do relato do processo em pauta, emitido pela conselheira206
relatora Patricia da Costa Zonetti e, aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Consta no207
relato o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer FAVORÁVEL a inclusão da disciplina208
DEE235 (Empreendedorismo) no rol de optativas do Curso de Tecnologia em Biocombustíveis209
(55A)”. Posto em votação, a aprovação ad referendum foi aprovada por unanimidade de votos.210
18. Homologação da aprovação ad referendum referente ao parecer setorial 040/2018-SPA211
atinente ao processo 23075.011011/2018-84. Relator: Cristiano Borges de Camargo da Silva.212
Assunto: 3.ª etapa em estágio probatório docente Eliana Santana213
Lisboa-MARÇO/2018-SP/DSH. Interessado: Eliana Santana Lisbôa. O conselheiro relator214
Cristiano Borges de Camargo da Silva fez leitura do relato do processo em pauta, aprovado ad215
referendum do Conselho Setorial. Consta no relato o seguinte parecer conclusivo: “Sou de216
parecer favorável à aprovação do resultado da terceira avaliação de desempenho em estágio217
probatório da docente ELIANA SANTANA LISBOA, que alcançou o total de 100 pontos”. Posto218
em votação, a aprovação ad referendum foi aprovada por unanimidade de votos. 19.219
Homologação da aprovação ad referendum referente ao parecer setorial 043/2018-SPA220
atinente ao processo 23075.019555/2018-94. Relator: Américo Fróes Garcez Neto. Assunto:221
Solicitação de afastamento do país para participação em evento. Interessado: Eduardo222
Lucas Konrad Burin. O conselheiro relator Américo Fróes Garcez fez leitura do relato do223
processo em pauta, aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Consta no relato o seguinte224
parecer conclusivo: “Sou favorável à aprovação, por esta instância, da solicitação de225
afastamento do país do docente Eduardo Lucas Konrad Burin, para participação no evento226
ECOS 2018 – the 31st International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation227
and Environmental Impact of Energy Systems, em Guimarães, Portugal.”. Posto em votação, a228
aprovação ad referendum foi aprovada por unanimidade de votos. 20. Homologação da229
aprovação ad referendum referente ao parecer setorial 044/2018-SPA atinente ao processo230
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23075.021366/2018-81. Relator: Marcos Antonio Schreiner. Assunto: Inclusão de Aluno de231
Mestrado da UFPR na equipe técnica do Projeto de Pesquisa "NANOQUITOSANA PARA232
APLICAÇÃO EM BEBIDAS FUNCIONAIS VISANDO O GERENCIAMENTO DO233
SOBREPESO E DA HIPERCOLESTEROLEMIA". Interessado: Helton José Alves. O234
conselheiro relator Marcos Antonio Schreiner fez leitura do relato do processo em pauta,235
aprovado ad referendum do Conselho Setorial. Consta no relato o seguinte parecer conclusivo:236
“Sou de parecer favorável à inclusão do aluno Lázaro José Gasparrini, na equipe técnica237
vinculada à execução do Projeto de Pesquisa "Nanoquitosana para aplicação em bebidas238
funcionais visando o gerenciamento do sobrepeso e da hipercolesterolemia”. Posto em votação,239
a aprovação ad referendum foi aprovada por unanimidade de votos. 21. Homologação da240
aprovação ad referendum da abertura de teste seletivo para contratação de professor241
substituto para a área de conhecimento: Aquicultura e Gestão Ambiental. Processo:242
23075.018350/2018-91. Foi homologada por unanimidade de votos, a aprovação ad referendum243
do Conselho Setorial referente a abertura de teste seletivo para contratação de professor244
substituto para a área de conhecimento “Aquicultura e Gestão Ambiental”. 22. Homologação da245
aprovação ad referendum da Comissão de Homologação das Inscrições do concurso público,246
regido pelo edital 119/18-PROGEPE, para provimento de cargo de professor da Carreira247
do Magistério Superior para a área de conhecimento Ensino de Computação. Processo:248
23075.219986/2017-78. Foi homologada por unanimidade de votos, a aprovação ad referendum249
do Conselho Setorial referente a comissão de homologação das inscrições do concurso público,250
regido pelo Edital 119/18 – PROGEPE, para provimento de cargo de professor da Carreira do251
Magistério Superior para a área de conhecimento Ensino de Computação. 23. Homologação da252
aprovação ad referendum da Comissão Julgadora do teste seletivo para contratação de253
professor substituto para a área de conhecimento: Medicina Veterinária, Edital254
113/18-PROGEPE. Processo: 23075.016783/2018-11. Foi homologada por unanimidade de255
votos, a aprovação ad referendum do Conselho Setorial referente a composição da Comissão256
Julgadora do teste seletivo para contratação de professor substituto para a área de conhecimento:257
Medicina Veterinária, Edital 113/18-PROGEPE. 24. Homologação da aprovação ad258
referendum da Resolução 03/2018-SPA, que estabelece normas para consulta à259
Comunidade do Setor para eleição de coordenador e vice-coordenador do Programa de260
Residência em Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná do Setor Palotina.261
Processo: 23075.015432/2018-84. Foi homologada por unanimidade de votos, aprovação ad262
referendum da Resolução 03/2018-SPA, que estabelece normas para consulta à Comunidade do263
Setor para eleição de coordenador e vice-coordenador do Programa de Residência em Medicina264
Veterinária da Universidade Federal do Paraná do Setor Palotina. 25. Homologação da265
aprovação ad referendum da Resolução 05/2018-SPA, que estabelece normas para consulta266
à Comunidade do Setor para eleição de chefe e suplente de chefe do Departamento de267
Biociências para o período de junho de 2018 a junho de 2020. Processo:268
23075.021528/2018-81. Foi homologada por unanimidade de votos, aprovação ad referendum da269
Resolução 05/2018-SPA, que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor para270
eleição de chefe e suplente de chefe do Departamento de Biociências para o período de junho de271
2018 a junho de 2020. 26. Homologação da aprovação ad referendum da Resolução272
06/2018-SPA, que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor para eleição de273
chefe e suplente de chefe do Departamento de Ciências Agronômicas para o período de274
julho de 2018 a julho de 2020. Processo: 23075.021529/2018-26. Foi homologada por275
unanimidade de votos, aprovação ad referendum da Resolução 06/2018-SPA, que estabelece276
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normas para consulta à Comunidade do Setor para eleição de chefe e suplente de chefe do277
Departamento de Ciências Agronômicas para o período de julho de 2018 a julho de 2020. 27.278
Homologação da aprovação ad referendum da Resolução 07/2018-SPA, que estabelece279
normas para consulta à Comunidade do Setor para eleição de chefe e suplente de chefe do280
Departamento de Ciências Veterinárias para o período de junho de 2018 a junho de 2020.281
Processo: 23075.021530/2018-51. Foi homologada por unanimidade de votos, aprovação ad282
referendum da Resolução 07/2018-SPA, que estabelece normas para consulta à Comunidade do283
Setor para eleição de chefe e suplente de chefe do Departamento de Ciências Veterinárias para o284
período de junho de 2018 a junho de 2020. 28. Homologação da aprovação ad referendum da285
Resolução 08/2018-SPA, que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor para286
eleição de chefe e suplente de chefe do Departamento de Engenharias e Exatas para o287
período de junho de 2018 a junho de 2020. Processo: 23075.021531/2018-03. Foi homologada288
por unanimidade de votos, aprovação ad referendum da Resolução 08/2018-SPA, que estabelece289
normas para consulta à Comunidade do Setor para eleição de chefe e suplente de chefe do290
Departamento de Engenharias e Exatas para o período de junho de 2018 a junho de 2020. 29.291
Homologação da aprovação ad referendum da Resolução 09/2018-SPA, que estabelece292
normas para consulta à Comunidade do Setor para eleição de chefe e suplente de chefe do293
Departamento de Sociais e Humanas para o período de junho de 2018 a junho de 2020.294
Processo: 23075.021532/2018-40. Foi homologada por unanimidade de votos, aprovação ad295
referendum da Resolução 09/2018-SPA, que estabelece normas para consulta à Comunidade do296
Setor para eleição de chefe e suplente de chefe do Departamento de Sociais e Humanas para o297
período de junho de 2018 a junho de 2020. 30. Homologação da aprovação ad referendum da298
Resolução 10/2018-SPA, que estabelece normas para consulta à Comunidade do Setor para299
eleição de chefe e suplente de chefe do Departamento de Zootecnia para o período de junho300
de 2018 a junho de 2020. Processo: 23075.021533/2018-94. Foi homologada por unanimidade301
de votos, aprovação ad referendum da Resolução 10/2018-SPA, que estabelece normas para302
consulta à Comunidade do Setor para eleição de chefe e suplente de chefe do Departamento de303
Zootecnia para o período de junho de 2018 a junho de 2020. 31. Homologação da aprovação ad304
referendum da Resolução 11/2018-SPA, que altera a Resolução 06/2018-SPA, que estabelece,305
ad referendum do Conselho Setorial, normas para consulta à Comunidade do Setor306
Palotina para a eleição de chefe e suplente de chefe do Departamento de Ciências307
Agronômicas para o período de julho de 2018 a julho de 2020. Foi homologada por308
unanimidade de votos, aprovação ad referendum da Resolução 11/2018-SPA, que altera a309
Resolução 06/2018-SPA. 35. Semana Acadêmica dos cursos de graduação. Solicitante:310
Centro Acadêmico. A Presidente leu ofício encaminhado pelo Centro Acadêmico, no qual311
consta que: “os Centros Acadêmicos da UFPR - Setor Palotina, reuniram-se para decidir de312
forma conjunta, a alteração da data das Semanas Acadêmicas. [...] Os Centros Acadêmicos em313
consonância com o que foi aprovado, e de forma unânime, decidiram realizar suas semanas314
acadêmicas nos dias 29 de Outubro à 01 de Novembro [...]”. Na sequência, a Presidente passou a315
palavra para a conselheira discente Ana Carolina de Camargo, que justificou ao Conselho316
Setorial os motivos que embasaram o pedido de alteração da data das Semanas Acadêmicas dos317
Cursos de Graduação. Após discussão e aberto o regime de votação, o Conselho Setorial aprovou318
por unanimidade de votos a mudança da data das semanas acadêmicas, que passarão a ocorrer319
nos dias 29 de Outubro à 01 de Novembro, desde que o Centro Acadêmico submeta a apreciação320
do Conselho Setorial, o cronograma das semanas acadêmicas (com as atividades a serem321
desenvolvidas, palestras e minicursos). O prazo máximo para apreciação deste cronograma é a322
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data da reunião ordinária do Conselho Setorial, agendada para o dia 21 de setembro deste ano.323
Assuntos Gerais. Informou-se que, em virtude da não inscrição de chapas, serão reabertas as324
seguintes eleições: eleição de coordenador e vice-coordenador do Programa de Residência em325
Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná – Setor Palotina para o período de326
junho de 2018 a junho de 2020 (Processo: 23075.015432/2018-84); eleição de chefe e suplente327
de chefe do Departamento de Engenharias e Exatas para o período de junho de 2018 a junho de328
2020 (Processo: 23075.021531/2018-03); eleição de chefe e suplente de chefe do Departamento329
de Biociências para o período de junho de 2018 a junho de 2020 (Processo:330
23075.021528/2018-81); eleição de chefe e suplente de chefe do Departamento de Ciências331
Veterinárias para o período de junho de 2018 a junho de 2020 (Processo:332
23075.021530/2018-51). Caso a não inscrição de chapas seja recorrente em quaisquer uns dos333
processos citados, os processos eleitorais não serão reabertos até que não haja uma ou mais334
chapa interessadas em concorrer e, neste interstício, os decanos deverão assumir as funções de335
coordenação ou chefia. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e336
declarou encerrada a reunião às dezessete horas e onze minutos, da qual eu, Sabrina Brüne,337
secretária, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.338


