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Ata da 80.ª reunião (extraordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da1
Universidade Federal do Paraná, realizada em vinte e oito de maio de dois mil e dezoito.2
Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, 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, Elisandro Pires5
Frigo. Presente também a Vice-Diretora do Setor Palotina, Yara Moretto. Presentes os6
conselheiros titulares: Aline Marchese, Almir Manoel Cunico, Américo Fróes Garcez Neto, Ana7
Carolina de Camargo, Caio Risso Gurgel do Amaral, Camila Tonezer, Carlos Eduardo Zacarkim,8
Cristiano Andrigheto, Edilson Caron, Eduardo Lucas Konrad Burin, Erica Cristina Bueno do9
Prado Guirro, Ivonete Rossi Bautitz, Jéssica Cristhine Gallego, Joel Gustavo Teleken, Jonathan10
Dieter, Luis Fernando Souza Gomes, Nelson Luis Mello Fernandes, Roberta Paulert, Roberto11
Rochadelli, Robson Fernando Missio, Silvia Cristina Osaki, Thamis Meurer e Valéria Ghisloti12
Iared. Presentes também os conselheiros suplentes: Aline de Marco Viott, Geraldo Camilo13
Alberton, Katherinne Maria Spercoski, Lucíola Thais Baldan, Maria Cristina Milinsk, Roberta14
Chiesa Bartelmebs e Willian Gonçalves do Nascimento. Havendo quórum o Presidente saudou a15
todos e declarou iniciada a reunião. Ordem do dia: 1. Deliberação sobre Nota da Reitoria,16
que trata das atividades da semana de 28 a 30 de maio em virtude da continuidade da17
paralisação dos caminhoneiros. O Presidente relatou a Nota da Reitoria, emitida em 26 de maio,18
a qual delega aos departamentos e as direções setoriais, a decisão sobre suspensão ou não das19
atividades. Na sequência, abriu-se a discussão sobre suspensão ou continuidade das atividades20
acadêmicas. Foi explicado que, caso houvesse suspensão do calendário acadêmico, já deveriam21
ser acordadas, nesta reunião, as datas das aulas de reposição. Os conselheiros docentes22
apontaram duas situações: 1. Dos cursos diurnos, nos quais a paralisação pouco afetou a23
mobilidade dos acadêmicos até a Universidade e, para estes cursos, solicita-se que as atividades24
acadêmicas sejam mantidas; 2. Dos cursos noturnos, dos quais grande parte dos alunos é oriunda25
de cidades do entorno e estes se deslocam diariamente à Palotina, principalmente por meio de26
ônibus ou transporte público. Neste último caso, os coordenadores e chefias de departamento27
julgaram necessário suspender as atividades no período de 28 a 30 de maio. Por esta razão,28
sugeriu-se que a opção por suspender as aulas esteja atrelada às particularidades dos alunos de29
cada um dos cursos. A conselheira discente Ana Carolina de Camargo relatou que o Centro30
Acadêmico fez um levantamento dos acadêmicos com problemas de mobilidade e constatou que31
há cerca de 264 alunos enfrentando problemas para se deslocarem até a Universidade. A32
conselheira Thamis Meurer solicitou que as chefias atentem-se a situação de alguns servidores33
técnicos-administrativos que se deslocam de outras cidades e considerem a possibilidade de34
atraso ou falta dos servidores, mantendo ponto facultativo até a normalização da situação. Após35
discussão, elencaram-se duas propostas: 1: Suspensão total das atividades acadêmicas, das 12h36
do dia de hoje (28 de maio) até as 23h do dia 30 de maio, com marcação de aulas de reposição. 2:37
Delegação aos colegiados, para que avaliem as particularidades de cada curso de graduação e de38
pós-graduação e deliberem sobre a suspensão ou continuidade das atividades acadêmicas no39
período de 28 a 30 de maio. Deixou-se explicitado que, nos casos de suspensão, a reposição das40
aulas já deve ser acordada na mesma reunião na qual se aprovou a suspensão. Nos casos de41
continuidade das atividades acadêmicas, as coordenações se comprometem a fazer um42
levantamento dos alunos com dificuldades de mobilidade e serem tolerantes com as frequências43
destes alunos, além de evitar a atribuição de atividades com nota (trabalhos e provas). Em44
votação, a proposta número 1 recebeu 8 (oito) votos favoráveis e 14 (catorze) votos45
desfavoráveis. A proposta número 2 recebeu 16 (dezesseis) votos favoráveis e 7 (sete) votos46
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desfavoráveis. Com o resultado da votação, o Conselho Setorial delegou a decisão sobre47
suspensão ou continuidade das atividades acadêmicas aos colegiados dos cursos de graduação e48
pós-graduação, observando-se as particularidades de cada curso e considerando os estudantes49
que estiverem passando por problemas de mobilidade. Solicitou-se compreensão, por parte das50
chefias, com os servidores docentes e técnicos-administrativos que estiverem passando por51
problemas de mobilidade. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de52
todos e declarou encerrada a reunião às dez horas e trinta e quatro minutos, da qual eu, Sabrina53
Brüne, secretária, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada, será assinada por todos os54
presentes.55


