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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da 106.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palo�na da Universidade Federal do Paraná,
realizada em dezenove de dezembro de dois mil e dezenove. Aos dezenove dia do mês de dezembro dois
mil e dezenove, às catorze horas na sala de reuniões do Bloco Administra�vo do Setor Palo�na da
Universidade Federal do Paraná, reuniu-se o Conselho Setorial, sob a presidência da Diretora do Setor
Palo�na, Yara More�o. Presente também o Vice-Diretor do Setor Palo�na, Alessandro Jefferson Sato.
Presentes os conselheiros �tulares: Aline Marchese, Carlos Henrique Coimbra Araújo, como decano do
Colegiado de Licenciatura em Ciências Exatas e representante do Setor Palo�na no Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão, Eduardo Lucas Konrad Burin, Eliana Santana Lisboa, Jamal Abd Awadallak, José Antônio
de Freitas, como decano do departamento de Zootecnia, Fabiola Bono Fukushima, Flavio Shigueru Jojima,
Lilian Carolina Rosa da Silva, Lilian Dena dos Santos, Luciana Grange, como decana do departamento de
Ciências Agronômicas, Nei Moreira, como decano do departamento de Biociências, Nelson Luis Mello
Fernandes, Renata Cris�na da Costa Gotardo e Wilson de Aguiar Beninca. Presentes também os conselheiros
suplentes: Luana Célia Stunitz da Silva, Luciola Thais Baldan, Judith Maria Burin Sendtko e Valdir Rosa.
Presente como ouvinte: Laercio Augusto Pive�a. Havendo quórum, a Presidente deu início a 106.ª reunião
ordinária do Conselho Setorial do Setor Palo�na. Seguiram-se os pontos de pauta: 1. Apreciação da ata da
104ª reunião ordinária do Conselho Setorial. A ata da 104ª reunião ordinária do Conselho Setorial foi lida,
aprovada por unanimidade de votos e na sequência assinada pelos membros presentes. 2. Apreciação da ata
da 105ª reunião extraordinária do Conselho Setorial. A ata da 105ª reunião extraordinária do Conselho
Setorial foi lida, aprovada por unanimidade de votos e na sequência assinada pelos membros presentes. 3.
Relator(a): Eliana Santana Lisboa. Processo: 23075.073260/2019-44. Assunto: Criação de disciplinas.
Interessado(a): Marilene Machado Silva (Departamento de Ciências Veterinárias). A conselheira relatora
Eliana Santana Lisboa fez a leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer
conclusivo: “Considerando que o processo está devidamente instruído obedecendo  a legislação vigente
(resoluções 30/90 e 05/10- CEPE) e as  fichas das disciplinas referendadas foram  juntadas ao processo, sou
de PARECER FAVORÁVEL á criação das disciplinas opta�vas: PBL em Meios Diagnós�cos na Medicina
Veterinária e Prá�cas em Laboratório Clínico na Medicina Veterinária”. Não havendo discussão e aberto o
regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 4. Relator(a): Raquel Angela Speck.
Processo: 23075.020796/2019-67. Assunto: Inclusão de disciplina opta�va: Gené�ca de populações
(SPCB044), para o Curso de Tecnologia em Biotecnologia (56A). Interessado(a): Coordenação do curso de
Engenharia de Bioprocessos e Bioteconologia. O conselheiro relator Valdir Rosa, suplente da conselheira
Raquel Angela Speck, fez a leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer
conclusivo: “Sou de parecer favorável à inclusão da disciplina de Gené�ca de Populações (SPCB044) ao rol de
disciplinas opta�vas do Curso de Tecnologia em Biotecnologia (56A)”. Não havendo discussão e aberto o
regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 5. Relator(a): Luana Célia Stunitz da
Silva. Processo: 23075.086969/2019-18. Assunto: Inclusão da disciplina Biotecnologia de Produtos Naturais
(DCA067) como disciplina opta�va para a grade do Curso de Tecnologia em Biotecnologia. Interessado(a):
Coordenação do curso de Engenharia de Bioprocessos e Bioteconologia. A conselheira relatora Luana Célia
Stunitz da Silva fez a leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte parecer conclusivo:
“Sou de parecer favorável para a adição da disciplina “Biotecnologia de Produtos Naturais” (DCA067) como
disciplina opta�va à grade do curso superior de Tecnologia em Biotecnologia”. Não havendo discussão e
aberto o regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 6. Relator(a): Fabiola Bono
Fukushima. Processo: 23075.087064/2019-57. Assunto: Solicitação de mudança de pré-requisito da
disciplina de Obstetrícia de Grandes Animais. Interessado(a): Geane Maciel Pagliosa (Curso de Medicina
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Veterinária). Este ponto foi re�rado de pauta a pedido da relatora. 7. Relator(a): Valéria Ghislo� Iared.
Processo: 23075.068388/2019-96. Assunto: Criação de Empresa Júnior. Interessado(a): Leandro Paiola
Albrecht (Colegiado do Curso de Agronomia). A conselheira relatora Luciola Thais Baldan, suplente da
conselheira Valéria Ghislo� Iared, fez a leitura do relato do processo em pauta, em que consta o seguinte
parecer conclusivo: “Tendo em vista que o processo 23075.068388/2019-96 está devidamente instrumentado
conforme exposto acima, somos de parecer FAVORÁVEL à criação da Empresa Júnior SUPRA PESQUISA”. Em
discussão, ques�onou-se o Regimento da empresa júnior (documento SEI 2330421), onde consta no Ar�go 3.
que a Supra Pesquisa tem por finalidades: “VI – Comercialização de produtos agrícolas e agropecuárias, e
prestação de serviços agronômicos”. Ques�onou-se que a comercialização de produtos agrícolas não faz
parte da finalidade e das caracterís�cas da empresa júnior, nos termos da Resolução 68/16 – CEPE. Em
resposta, o docente Laercio Augusto Pive�a informou que não são comercializados produtos agrícolas nem
por intermédio do SUPRA nem pela Fazenda Experimental. A conselheira Eliana Santana Lisboa sugeriu a
re�rada do ponto de pauta. Após discussão, a Plenária decidiu solicitar a re�rada do item VI do Ar�go 3º e
incluir um item na parte de ‘Considerações’ no parecer da conselheira Luciola Thais Baldan, onde lê-se: “O
Ar�go 3º, parágrafo VI do regimento interno da associação SUPRA, como consta “VI – Comercialização de
produtos agrícolas e agropecuários” deve ser re�rado e inserido novo documento sem tal item no processo”.
O conselheiro Carlos Henrique Coimbra Araújo informou que ficou com várias dúvidas e não se sente
confortável em votar. Aberto o regime de votação, o parecer foi aprovado por maioria de votos, sendo
quatro votos desfavoráveis nominados: Eliana Santana Lisboa, Valdir Rosa, Carlos Henrique Coimbra Araújo e
José Antônio de Freitas e catorze votos favoráveis. Após esta reunião, o processo será devolvido ao
interessado para que realize os ajustes solicitados pelo Conselho Setorial. A conselheira Renata Cris�na da
Costa Gotardo enfa�zou a importância dos interessados dos processos pedirem direito à voz em seus pontos,
para poder sanar dúvidas da Plenária. A Presidente informou que os relatores de processos podem
encaminhar dúvidas à Procuradoria da Universidade quando julgarem necessário. 8. Relator(a): Flavio
Shigueru Jojima. Processo: 23075.082771/2019-57. Assunto: Minuta do Regimento Interno do Laboratório
de Ecologia, Pesca e Ic�ologia - LEPI. Interessado(a): Almir Manoel Cunico (Departamento de
Biodiversidade). O conselheiro relator Flavio Shigueru Jojima fez a leitura do relato do processo em pauta,
em que consta o seguinte parecer conclusivo: “Com base no exposto sou de PARECER FAVORÁVEL à
aprovação da Minuta do Regimento Interno do Laboratório de Ecologia, Pesca e Ic�ologia – LEPI”. Em
discussão, ressaltou-se que os laboratórios são des�nados para a�vidades didá�cas e de pesquisa e desde
que regulamentados, podem contemplar a prestação de serviços. A Presidente relembrou que caso envolva
prestação de serviços por parte dos servidores, o processo deve tramitar nos termos da Resolução 41/17-
COPLAD. Aberto o regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 9. Apreciação do
relatório referente à distribuição de carga horária docente, número de vagas nos cursos de graduação e
pós-graduação, turno de oferta dos cursos, padronização de disciplinas e padronização de grade curricular
(15 ou 18 semanas) no Setor Palo�na. Solicitante: Comissão estabelecida pela Portaria 769/2018-SPA. A
Presidente forneceu um histórico do estabelecimento dessa comissão, cujo obje�vo é promover um
panorama das a�vidades do Setor (distribuição de carga horária docente, número de vagas nos cursos de
graduação e pós-graduação, turno de oferta dos cursos, padronização de disciplinas e padronização de grade
curricular de 15 ou 18 semanas) para serem pensadas em melhorias. Na sequência, a Presidente passou a
palavra para o conselheiro Wilson de Aguiar Beninca que, de forma resumida, abordou os seguintes tópicos:
1) Ocupação de vagas média nos cursos de graduação; 2) Inscritos no ves�bular 2017/2018/2019; 3) Carga
horária média ministradas pelos departamentos em 2018; 4) Força de trabalho docentes des�nada a cada
curso 2017/2018 e; 4) Relação aluno/professor por curso de graduação 2017/2018. Como recomendações, a
comissão sugeriu: Intensificar a divulgação dos cursos; Estudar a possibilidade de criação de novas
modalidades dentro dos cursos; Analisar a possibilidade de alteração do turno de oferta dos cursos e
considerar redução do número de vagas ofertadas; Alinhar o projeto pedagógico dos cursos com a menor
carga horária possível exigida pelos respec�vos conselhos; Padronizar o número de semanas le�vas; Revisar
os PPCs para torná-los mais atra�vos e evitar a evasão; Propor isenção da taxa de inscrição do ves�bular;
Intensificar à divulgação da chamada universal; Considerar a inclusão de a�vidades na modalidade EaD;
Buscar possíveis expansões de ofertas de curso de graduação; entre outras sugestões que podem ser
consultadas no relatório original. Pediu a palavra, o conselheiro Edilson Caron, que parabenizou a comissão
pelo trabalho e informou que não conhece outro Setor que tenha realizado estudos dessa natureza. Sugeriu
que a Direção conversasse com a Reitoria a apresentasse esses dados, uma vez que os problemas
enfrentados aqui no Setor Palo�na podem estar acontecendo também em outros setores. Enfa�zou a
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necessidade deste estudo con�nuar para que o Setor possa ter esses dados em longo prazo. Manifestou
apoio à solicitação de isenção da taxa de inscrição do ves�bular para os cursos de campi do interior. A
conselheira Renata Cris�na da Costa Gotardo parabenizou a comissão e fez as seguintes considerações: de
acordo com a Resolução 37/97, os colegiados de curso precisam propor medidas para gerenciar altas taxas
de reprovação em disciplinas, que podem levar a evasão. Mencionou que disciplinas com taxas de mais de
80% de reprovados precisam ter suas Fichas II revisadas nos colegiados, principalmente os métodos de
avaliação. Reforçou que é previsto no Setor a existência de Programas de Orientação Acadêmica e que essa
comissão precisa trabalhar com os alunos com alto número de reprovações. Expressou sua opinião na
questão da redução das cargas horárias dos cursos para a menor carga horária possível exigida pelos
respec�vos conselhos, relatando que essa medida poderia não melhorar a taxa de ocupação, nem a taxa de
evasão, sendo uma medida que apenas melhoraria índices sem considerar a qualidade do ensino. Neste
sen�do, o conselheiro Nei Moreira informou que os cursos com as melhores avaliações do MEC são cursos
com altas cargas horárias. Informou também que a educação à distância não é uma solução viável para várias
disciplinas dos cursos e citou o exemplo de disciplinas do Curso de Medicina Veterinária. Sugeriu que seja
inves�do em propaganda, adaptando à realidade da universidade o modelo de marke�ng das faculdades
par�culares. Em resposta, a Presidente informou que os eventos Feira de Profissões e Vem para a UFPR têm
sido usados como estratégia para divulgação dos cursos e do Setor. A conselheira Judith Maria Burin Sendtko
solicitou que lhe seja enviado esse relatório para que eles possam usá-lo no relatório de avaliação da
educação do município. Relatou que também houve queda do número de alunos egressos do ensino médio
das escolas municipais, o que poderia jus�ficar parcialmente a queda do número de ingressantes na
Universidade.  O conselheiro Valdir Rosa sugeriu que fossem pensadas estratégias de divulgação em redes
sociais, usando vídeos intera�vos. Em resposta, o Vice-Diretor Alessandro Jefferson Sato informou que houve
um curso de produção de vídeos no ano passado e que se houvesse demanda poderia ser organizado
novamente. Após discussão, o relatório referente à distribuição de carga horária docente, número de vagas
nos cursos de graduação e pós-graduação, turno de oferta dos cursos, padronização de disciplinas e
padronização de grade curricular (15 ou 18 semanas) no Setor Palo�na foi aprovado por unanimidade de
votos. Na sequência, a comissão ressaltou a importância desse estudo e a necessidade dele ser con�nuado,
solicitando que sejam indicados novos membros na próxima reunião do Conselho Setorial. 10. Alteração da
Portaria 877/2019-SPA, que designa a comissão de revisão do Regimento do Setor Palo�na. Processo:
23075.042578/2019-83. Interessado(a): Comissão de revisão do Regimento do Setor Palo�na. O Vice-
Diretor Alessandro Jefferson Sato relatou que o Regimento do Setor Palo�na (Resolução 27/19-COPLAD) foi
aprovado em regime de urgência devido as exigências de adequação ao Sistema de Informações
Organizacionais do Governo Federal (Siorg). Na sequência, relatou os trabalhos da comissão até o momento
e informou sobre a necessidade de subs�tuição de membros. Foi proposta a subs�tuição dos docentes
Patricia da Costa Zone� e Valdir Rosa pelos docentes Lilian Dena dos Santos e Flavio Shigueru Jojima. Foi
proposta a subs�tuição do técnico-administra�vo Daniel Hütner por Andreia Isaac. Não havendo discussão e
aberto o regime de votação, a nova composição da comissão de revisão do Regimento do Setor Palo�na foi
aprovada por unanimidade. 11. Apreciação de solicitação de afastamento para estudo (Doutorado).
Processo: 23075.088687/2019-47. Interessado(a): Sandra Maria Tieppo (Departamento de Engenharias e
Exatas). O conselheiro Wilson de Aguiar Beninca relatou a solicitação de afastamento para estudo
(Doutorado) da docente Sandra Maria Tieppo. Informou que o afastamento da docente coincide com o
retorno do docente Maurício Romani. A solicitante pleiteia estudar no Programa de Pós-Graduação em
Educação em Ciências e Educação Matemá�ca – PPGECEM, Área de Concentração: Educação Matemá�ca da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, na cidade de Cascavel/PR. O período de afastamento
será de 31 de março de 2020 a 30 de março de 2022 e o afastamento se dá com ônus limitado. Neste
período, os encargos didá�cos serão assumidos pelos docentes Denis Rogério Sanches Alves, Rodrigo André
Schulz e Simone Francisco Ruiz, caso não haja a contratação de professor subs�tuto para ocupar a vaga da
requerente durante o afastamento. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, a solicitação de
afastamento para estudo (Doutorado) da docente Sandra Maria Tieppo foi aprovada por unanimidade de
votos. 12. Apreciação de solicitação de afastamento do país para evento. Processo: 23075.088345/2019-
27. Interessado(a): Geraldo Camilo Alberton (Departamento de Ciências Veterinárias). O conselheiro Flavio
Shigueru Jojima relatou a solicitação de afastamento do país para evento do docente Geraldo Camilo
Alberton. O solicitante pleiteia afastamento para par�cipar do evento: Treinamento Técnico Hipra, Área de
Concentração: Sanidade Animal, na cidade de Amer, na Espanha. O período de afastamento será de 21 de
março de 2020 a 29 de março de 2022 e o afastamento se dá com ônus limitado. Neste período, os encargos
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didá�cos serão assumidos pela docente Daiane Gullich Donin. Não havendo discussão e aberto o regime de
votação, a solicitação de afastamento do país para evento do docente Geraldo Camilo Alberton foi aprovada
por unanimidade de votos. 13. Apreciação do resultado final do teste sele�vo para contratação de
professor subs�tuto para área de conhecimento "Matemá�ca", Edital nº 394/2019-PROGEPE. Processo:
23075.072645/2019-94. Interessado(a): Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro Wilson de
Aguiar Beninca relatou o resultado final do Teste Sele�vo, regido pelo edital 394/19-PROGEPE, para
contratação de professor subs�tuto para a área de conhecimento: Matemá�ca, o qual apresentou o seguinte
resultado final: Jacqueline Gabriela Cantu (nota final 9,6) como primeira colocada; Claudia Borgmann (nota
final 8,1) como segunda colocada e Diovanna Bortole�o (nota final 7,6) como terceira colocada. Não
havendo discussão e aberto o regime de votação, o resultado final do teste sele�vo para contratação de
professor subs�tuto para área de conhecimento: Matemá�ca foi aprovado por unanimidade de votos. 14.
Apreciação do resultado final do teste sele�vo para contratação de professor subs�tuto para área de
conhecimento "Engenharias", Edital nº 393/2019-PROGEPE. Processo: 23075.068846/2019-97.
Interessado(a): Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro Wilson de Aguiar Beninca relatou o
resultado final do Teste Sele�vo, regido pelo edital 393/2019-PROGEPE, para contratação de professor
subs�tuto para a área de conhecimento: Engenharias, o qual apresentou o seguinte resultado final: Floriano
Luiz Suszek (nota final 7,10) como primeiro colocado. Não havendo discussão e aberto o regime de votação,
o resultado final do teste sele�vo para contratação de professor subs�tuto para área de conhecimento:
Engenharias foi aprovado por unanimidade de votos. 15. Homologação da aprovação ad referendum da
abertura do Teste Sele�vo na área de conhecimento: Nutrição Animal e Qualidade de Água para
Aquicultura. Processo: 23075.083122/2019-73. Interessado(a): Departamento de Zootecnia. A conselheira
Lilian Dena dos Santos relatou a necessidade de abertura do referido teste sele�vo, devido à proximidade do
início de sua licença maternidade. Na sequência, foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad
referendum da abertura do Teste Sele�vo na área de conhecimento: Nutrição Animal e Qualidade de Água
para Aquicultura. 16. Homologação da aprovação ad referendum do resultado final do Teste Sele�vo na
área de conhecimento Agronomia: Fitotecnia e Fisiologia da Produção. Processo: 23075.079028/2019-10.
Interessado(a): Departamento de Ciências Agronômicas. Foi homologada por unanimidade de votos a
aprovação ad referendum do resultado final do Teste Sele�vo na área de conhecimento Agronomia:
Fitotecnia e Fisiologia da Produção, o qual aprovou a candidata Eloisa Lorenze� (nota final 8,0) na primeira
colocação e a candidata Suelen Cris�na Uber (nota final 7,1) na segunda colocação. 17. Homologação da
aprovação ad referendum da composição da banca examinadora do Concurso Público regido pelo Edital
n.º 285/19 - PROGEPE, Área de conhecimento: Ensino e Aprendizagem. Processo: 23075.038091/2019-04.
Interessado(a): Departamento de Sociais e Humanas. Foi homologada por unanimidade de votos a
aprovação ad referendum da composição da banca examinadora do Concurso Público regido pelo Edital n.º
285/19 - PROGEPE, Área de conhecimento: Ensino e Aprendizagem, com os seguintes membros: Membros
�tulares: Presidente: Leandro Portz (Departamento de Zootecnia - UFPR Setor Palo�na), Carlos Alberto de
Oliveira Magalhães Júnior (Departamento de Ciências - Universidade Estadual de Maringá), Diane Belusso
(Ins�tuto Federal do Paraná - Umuarama), Carlize Debas�ani (União do Ensino Superior do Paraná - Palo�na)
e Leandro Siqueira Palcha (Departamento de Teoria e Prá�ca de Ensino - UFPR Setor de Educação). Membros
suplentes: Adriana Ferla de Oliveira (Departamento de Engenharias e Exatas - UFPR Setor Palo�na), Ivonete
Rossi Bau�tz (Departamento de Engenharias e Exatas - UFPR Setor Palo�na) e Robson Fernando Missio
(Departamento de Ciências Agronômicas - UFPR Setor Palo�na). 18. Homologação da aprovação ad
referendum do resultado final do Concurso Público regido pelo Edital n.º 285/19 - PROGEPE, Área de
conhecimento: Ensino e Aprendizagem. Processo: 23075.038091/2019-04. Interessado(a): Departamento
de Sociais e Humanas. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum do resultado
final do Concurso Público regido pelo Edital n.º 285/19 - PROGEPE, Área de conhecimento: Ensino e
Aprendizagem. Processo: 23075.038091/2019-04, o qual aprovou na primeira colocação o candidato Tiago
Venturi, com pontuação: 37,47 (trinta e sete inteiros e quarenta e sete centésimos); o candidato Diego
Machado Ozelame, na segunda colocação, com pontuação: 32,89 (trinta e dois inteiros e oitenta e nove
centésimos); a candidata Luciana Paula Vieira de Castro, na terceira colocação, com a pontuação 31,18 (trinta
e um inteiros e dezoito centésimos). 19. Homologação da aprovação ad referendum do resultado final da
consulta à Comunidade do Setor Palo�na para escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do Programa
de Pós-Graduação Mul�cêntrico de Bioquímica e Biologia Molecular. Processo: 23075.025042/2019-01.
Interessado(a): Direção do Setor Palo�na. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad
referendum do resultado final da consulta à Comunidade do Setor Palo�na para escolha de Coordenador e
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Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação Mul�cêntrico de Bioquímica e Biologia Molecular, a qual
proclamou eleita a chapa formada pelos candidatos à Coordenador, Isac George Rosset e a Vice-
Coordenador, Fábio Rogério Rosado. 20. Homologação da aprovação ad referendum do resultado final da
consulta à Comunidade do Setor Palo�na para escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de
Agronomia. Processo: 23075.078960/2019-25. Interessado(a): Direção do Setor Palo�na. Foi homologada
por unanimidade de votos a aprovação ad referendum do resultado final da consulta à Comunidade do Setor
Palo�na para escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Agronomia do Setor Palo�na, a qual
proclamou eleita a chapa formada pelos candidatos à Coordenador, Aline Marchese e a Vice-Coordenador,
Roberto Luis Portz. 21. Homologação da aprovação ad referendum do resultado final da consulta à
Comunidade do Setor Palo�na para escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura
em Ciências Exatas. Processo: 23075.075975/2019-31. Interessado(a): Direção do Setor Palo�na. Foi
homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum do resultado final da consulta à
Comunidade do Setor Palo�na para escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura
em Ciências Exatas do Setor Palo�na, a qual proclamou eleita a chapa formada pelos candidatos à
Coordenador, Arthur William de Brito Bergold e a Vice-Coordenador, Rodrigo André Schulz. 22. Homologação
da aprovação ad referendum da composição da comissão do processo sele�vo para classificação dos
servidores interessados em afastamento para capacitação. Processo: 23075.084291/2019-21.
Interessado(a): Direção do Setor Palo�na. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad
referendum da composição da comissão do processo sele�vo para classificação dos servidores interessados
em afastamento para capacitação, com os seguintes membros: Edilson Caron, Guilherme Felipe Lenz e
Wilson de Aguiar Beninca. Este úl�mo foi subs�tuído por Vagner Gularte Cortez. Destacou-se que a comissão
se ex�nguirá ao término do processo sele�vo a que se referem os Editais nº 15 e 16/2019 – PROGEPE/CDP.
23. Homologação da aprovação ad referendum do afastamento do país para missão. Processo:
23075.079093/2019-45. Interessado(a): Yara More�o. O Vice-Diretor Alessandro Jefferson Sato relatou a
solicitação de afastamento do país para missão da Diretora Yara More�o. Na sequência, foi homologada por
unanimidade de votos a aprovação ad referendum do afastamento do país para missão nas cidades de
Queensland e Victoria, na Austrália, sobre a Aliança Tropical de Pesquisa da Água - TWRA, da docente Yara
More�o, no período de 01 de dezembro de 2019 a 15 de dezembro de 2019. 24. Homologação da
aprovação ad referendum do resultado final da avaliação da terceira etapa de Estágio Probatório do
docente Robson Simplício de Sousa. Processo: 23075.067619/2019-44. Interessado(a): Robson Simplício de
Sousa (Departamento de Sociais e Humanas). Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad
referendum do resultado final da avaliação da terceira etapa de Estágio Probatório do docente Robson
Simplício de Sousa. A banca foi composta pelos membros: Paola Cavalheiro Ponciano Braga, Rodrigo Sequinel
e Vagner Gularte Cortez. O avaliado obteve pontuação de 98,77 (noventa e oito pontos e setenta e sete
centésimos) e concordou com a avaliação. 25. Homologação da aprovação ad referendum da indicação de
Joel Gustavo Teleken como fiscal do acordo: Contrato entre a Sra. Simone Spessa�o, a Universidade
Federal do Paraná e a Fundação FUNPAR, tendo como objeto: Implantação de uma unidade piloto para a
produção de quitosana de alta qualidade ob�da a par�r do processamento de carapaças de camarão
geradas como resíduo da a�vidade de carcinicultura da região oeste do Paraná. Processo:
23075.068351/2019-68. Interessado(a): Helton José Alves (Departamento de Engenharias e Exatas). Foi
homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da indicação de Joel Gustavo Teleken
como fiscal do acordo: Contrato entre a Sra. Simone Spessa�o, a Universidade Federal do Paraná e a
Fundação FUNPAR, tendo como objeto: Implantação de uma unidade piloto para a produção de quitosana de
alta qualidade ob�da a par�r do processamento de carapaças de camarão geradas como resíduo da
a�vidade de carcinicultura da região oeste do Paraná. O contrato objeto do processo 23075.068351/2019-68
já havia sido aprovado na a 103.ª reunião (extraordinária) do Conselho Setorial, com o Parecer 045/2019-
SPA. Assuntos Gerais. Foi apresentada a norma�va que d ispõe sobre Plano Anual de Contratações de bens,
serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações. O Vice-Diretor Alessandro Jefferson
Sato apresentou o site da  Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campi – Integra e apresentou o
programa de eventos que serão executados nos Campi fora da Sede, dentre os quais destacou: Feira de
Oportunidades, Desafio INTEGRA TCC, Roadshow Cultural UFPR, Feira de Profissões dos Campi Avançados,
Meetups on garage e UFPR mais Perto. Neste sen�do, o conselheiro Eduardo Lucas Konrad Burin enfa�zou o
edital que premiará Trabalhos de Conclusão de Curso realizados em 2019. O conselheiro Jamal Abd
Awadallak prestou informes sobre o processo de reconhecimento do Curso de Engenharia de Bioprocessos e
Biotecnologia, no qual o curso obteve a nota 4.43. A conselheira Eliana Santana Lisboa relatou a aprovação
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do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, Educação Matemá�ca e Tecnologias Educacionais.
A conselheira Renata Cris�na da Costa Gotardo apresentou números da Unidade de Apoio Psicossocial, quais
sejam: 1.647 intervenções do serviço social, sendo 189 atendimentos relacionados à saúde mental; 250
estudantes  atendidos pela psicologia e 304 estudantes atendidos pela pedagogia. Nada mais havendo a
tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às dezessete horas e
quinze minutos, da qual eu, Sabrina Brüne, secretária, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada,
será assinada por todos os presentes.

Documento assinado eletronicamente por SABRINA BRUNE, CHEFE DA SECRETARIA DA
DIRECAO, em 14/04/2020, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VALERIA GHISLOTI IARED, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 14/04/2020, às 12:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSE ANTONIO DE FREITAS, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA, em 14/04/2020, às 12:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO SHIGUERU JOJIMA, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS VETERINARIAS, em 14/04/2020, às 12:45, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA GRANGE, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS AGRONOMICAS, em 14/04/2020, às 12:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por THAMIS MEURER, TECNICO DE LABORATORIO
AREA, em 14/04/2020, às 12:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE MARTINS VAZ DOS SANTOS, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 14/04/2020, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EDILSON CARON, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
BIODIVERSIDADE, em 14/04/2020, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALINE MARCHESE, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 14/04/2020, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FABIOLA BONO FUKUSHIMA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 14/04/2020, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE COIMBRA ARAUJO,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 14/04/2020, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ARTHUR WILLIAM DE BRITO BERGOLD,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 14/04/2020, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por YARA MORETTO, DIRETOR(A) DO SETOR
PALOTINA, em 14/04/2020, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LILIAN CAROLINA ROSA DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 14/04/2020, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por WILSON DE AGUIAR BENINCA, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E EXATAS, em 14/04/2020, às 17:46, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIOLA THAIS BALDAN, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 14/04/2020, às 19:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME FELIPE LENZ, TECNICO DE
LABORATORIO AREA, em 15/04/2020, às 08:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LILIAN DENA DOS SANTOS, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 15/04/2020, às 09:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO LUCAS KONRAD BURIN, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 15/04/2020, às 10:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ELIANA SANTANA LISBOA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 15/04/2020, às 13:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO GUSMAO BORGES NETO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 15/04/2020, às 19:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OLICIES DA CUNHA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 15/04/2020, às 21:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SILVIA CRISTINA OSAKI, PROFESSOR 3 GRAU, em
22/04/2020, às 10:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON FERNANDO MISSIO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 22/04/2020, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO ANDRE SCHULZ, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/04/2020, às 09:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por LUANA CELIA STUNITZ DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/07/2020, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA FIORINI ROSADO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/07/2020, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEI MOREIRA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 31/07/2020, às 07:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL ANGELA SPECK, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE SOCIAIS E HUMANAS, em 31/07/2020, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANILENE GULLICH DONIN BERTICELLI, VICE /
SUPLENTE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E EXATAS, em 03/08/2020, às
08:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PAOLA CAVALHEIRO PONCIANO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 10/08/2020, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VAGNER GULARTE CORTEZ, VICE / SUPLENTE
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE BIODIVERSIDADE, em 12/08/2020, às 09:53, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NATANIEL OSMAR RISSE, Usuário Externo, em
13/08/2020, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SIMONE THIELE, Usuário Externo, em 17/08/2020, às
09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2631971 e o
código CRC 9A21A705.
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