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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO
Ata da 110.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palo na da Universidade Federal do Paraná,
realizada em trinta de junho de dois mil e vinte. Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte, às
catorze horas e trinta minutos em vídeoconferência pelo ambiente virtual Jitsi
(h ps://meet.jit.si/ConselhoSetorialJunho), 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, Arthur William de Brito Bergold, Carlos Henrique
Coimbra Araújo, Eduardo Lucas Konrad Burin, Eliana Santana Lisboa, Fabiola Bono Fukushima, Flavio
Shigueru Jojima, José Antônio de Freitas - Decano do Departamento de Zootecnia, José Marcelo Aranha Decano do Departamento de Biodiversidade, Laércio Augusto Pive a, Lilian Carolina Rosa da Silva, Marise
Fonseca dos Santos, Nataniel Osmar Risse, Nelson Luis Mello Fernandes, Raquel Angela Speck, Renata
Cris na da Costa Gotardo, Valéria Ghislo Iared e Wilson de Aguiar Beninca. Presentes também os
conselheiros suplentes: Adriana Fiorini Rosado, Guilherme Felipe Lenz, Milton Ronnau, Paola Cavalheiro
Ponciano Braga, Raquel Stroher, Rodrigo André Schulz e Simone Thiele. Presentes como ouvinte: Edilson
Caron e Jamal Abd Awadallak. Ausências jus ﬁcadas: André Mar ns Vaz dos Santos, Daiane Gullich Donin,
Lilian Dena dos Santos, Luana Célia Stunitz, Silvia Cris na Osaki. Havendo quórum, a Presidente deu início a
110.ª reunião ordinária do Conselho Setorial do Setor Palo na. Foi aprovada por unanimidade de votos a
re rada do ponto de pauta 3. Foi aprovada por unanimidade de votos a inversão do ponto de pauta 5., que
será tratado no ﬁnal da pauta. Foi aprovada por unanimidade de votos a inclusão do ponto de pauta 26.
Relator(a): Eduardo Lucas Konrad Burin. Processo: 23075.032900/2020-08. Assunto: Reformulação do Curso
de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Interessado: Coordenação do Curso de Engenharia de
Bioprocessos e Biotecnologia. 1. Apreciação da ata da 109.ª reunião ordinária do Conselho Setorial. A ata
da 109.ª reunião ordinária do Conselho Setorial foi apreciada e aprovada pelos presentes por unanimidade
de votos. Na sequência, será disponibilizada para assinatura via SEI. 2. Relator(a): Raquel Ströher. Processo:
23075.027524/2020-21. Assunto: Solicitação de celebração de acordo de cooperação técnica para o
projeto: “Projeto Leite Mais Oeste e Noroeste Paranaense”. Interessado(a): Willian Gonçalves do
Nascimento. A conselheira relatora Raquel Ströher fez a leitura do relato do processo em pauta, em que
consta o seguinte parecer conclusivo: “Tendo em vista as considerações citadas anteriormente, sou favorável
à celebração do Termo de Cooperação Técnica entre a Universidade Federal do Paraná e a COOPERMAIS”. Na
sequência, foi apreciado o plano de aplicação do plano de trabalho (documento SEI: 2678521) e destacado
que, por se tratar de cooperação técnica, não há arrecadação e nem valores previstos a tulo de
ressarcimento à UFPR. O servidor Willian Gonçalves do Nascimento é o coordenador do projeto e inseriu a
ﬁcha cadastral e o termo de responsabilidade do coordenador no referido processo (documentos SEI:
2679188 e 2679193, respec vamente). Não havendo discussão e aberto o regime de votação, o plano de
aplicação do plano de trabalho e o parecer favorável à celebração de acordo de cooperação técnica para o
projeto: “Projeto Leite Mais Oeste e Noroeste Paranaense” foram aprovados por unanimidade de votos.
3. Relator(a): Wilson de Aguiar Beninca. Processo: 23075.033628/2020-75. Assunto: Apreciação do
Regimento do Núcleo de Tecnologias Educacionais. Interessado(a): Coordenação do Núcleo de Tecnologias
Educacionais. A pedido do relator e em acordo com a parte interessada, este ponto foi re rado da pauta.
4. Relator(a): Laércio Augusto Pive a. Processo: 23075.029440/2020-22. Assunto: Reformulação do Curso
de Licenciatura em Ciências Exatas. Interessado(a): Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências
Exatas. O conselheiro relator Laércio Augusto Pive a fez a leitura do relato do processo em pauta e explicou
que elaborou o parecer em conjunto com sua suplente, Patrícia da Costa Zone . Consta o seguinte parecer
conclusivo: “Considerando que o processo tramitou em todas as instâncias envolvidas e exigidas pela
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resolução per nente ao tema e considerando que as inconsistências citadas no relato são simples de serem
corrigidas, sou de parecer FAVORÁVEL ao encaminhamento da proposta de reformulação da estrutura
curricular do curso Licenciatura em Ciências Exatas a PROGRAD”. Em discussão, o conselheiro Wilson de
Aguiar Beninca informou que serão apreciados mais dois processos de reformulação de curso neste Conselho
e agradeceu as coordenações de curso pelo trabalho de adequação dos projetos pedagógicos de 18 (dezoito)
para 15 (quinze) semanas. Destacou ainda que é possível que algum processo retorne da PROGRAD com
pequenos ajustes em códigos e/ou minuta de resolução. A Presidente reforçou o agradecimento às
coordenações e departamentos e informou que se todos os processos forem aprovados, haverá
padronização do calendário do Setor Palo na para 15 (quinze) semanas além de melhorias na oferta dos
cursos. Na sequência, o conselheiro Rodrigo André Schulz informou que fará a alteração de uma Ficha I
(disciplina de Cálculo III) antes de enviar o processo à PROGRAD. Em votação, o parecer favorável à
reformulação do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas foi aprovado por unanimidade de votos.
6. Apreciação da indicação da composição da comissão eleitoral para escolha de Coordenador e ViceCoordenador do Curso de Engenharia de Energia. Processo: 23075.034636/2020-39. Interessado(a):
Coordenação do Curso de Engenharia de Energia e Direção do Setor Palo na. Neste ponto, a Presidente
relatou como serão feitas as eleições de forma remota. Explicou que a Direção esteve em contato com a
Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação - AGTIC para usar a plataforma Helios Vo ng e que a
servidora Sabrina Brune irá convocar as comissões eleitorais para reunião cuja pauta será a instrumentação
das eleições de maneira remota. Informou que a plataforma será disponibilizada a par r de 06 de julho. Na
sequência, foi aprovada por unanimidade de votos a composição da comissão eleitoral para escolha de
Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Engenharia de Energia com os seguintes membros: Joel
Gustavo Teleken (docente); Thompson Ricardo Weiser Meier (técnico-administra vo) e Ana Carolina
Camargo (discente). Não havendo discussão e aberto o regime de votação, a composição da comissão
eleitoral, com mandato até o ﬁm do pleito, foi aprovada por unanimidade de votos. 7. Apreciação da
indicação da composição da comissão eleitoral para escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso
de Ciências Biológicas. Processo: 23075.034641/2020-41. Interessado(a): Coordenação do Curso de
Ciências Biológicas e Direção do Setor Palo na. Foi aprovada por unanimidade de votos a composição da
comissão eleitoral para escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Ciências Biológicas com os
seguintes membros: Alexandre Leandro Pereira (docente); Thamis Meurer (técnico-administra vo) e Caroline
Vanzzo Delai (discente). Não havendo discussão e aberto o regime de votação, a composição da comissão
eleitoral, com mandato até o ﬁm do pleito, foi aprovada por unanimidade de votos. 8. Apreciação da
indicação da composição da comissão eleitoral para escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso
de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Processo: 23075.034646/2020-74. Interessado(a):
Coordenação do Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e Direção do Setor Palo na. Foi
aprovada por unanimidade de votos a composição da comissão eleitoral para escolha de Coordenador e
Vice-Coordenador do Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia com os seguintes membros:
Rodrigo Sequinel e Isac Rosset (docentes); Marina Giombelli Rosenberger (técnico-administra vo) e Karoline
Frazão Alves (discente). Não havendo discussão e aberto o regime de votação, a composição da comissão
eleitoral, com mandato até o ﬁm do pleito, foi aprovada por unanimidade de votos. 9. Apreciação da
indicação da composição da comissão eleitoral para escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia Ambiental. Processo: 23075.034647/202019. Interessado(a): Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia Ambiental e
Direção do Setor Palo na. Foi aprovada por unanimidade de votos a composição da comissão eleitoral para
escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia
Ambiental com os seguintes membros: Eduardo Lucas Konrad Burin (docente); Thompson Ricardo Weiser
Meier (técnico-administra vo) e Marcos Antonio Polinarski (discente). Não havendo discussão e aberto o
regime de votação, a composição da comissão eleitoral, com mandato até o ﬁm do pleito, foi aprovada por
unanimidade de votos. 10. Apreciação da indicação da composição da comissão eleitoral para escolha de
Chefe e Suplente de Chefe do Departamento de Biodiversidade. Processo: 23075.034648/202063. Interessado(a): Departamento de Biodiversidade e Direção do Setor Palo na. Foi aprovada por
unanimidade de votos a composição da comissão eleitoral para escolha de Chefe e Suplente de Chefe do
Departamento de Biodiversidade com os seguintes membros: Edilson Caron (docente); Andréia Isaac
(técnico-administra vo) e Ana Paula Buss (discente). Não havendo discussão e aberto o regime de votação, a
composição da comissão eleitoral, com mandato até o ﬁm do pleito, foi aprovada por unanimidade de votos.
11. Apreciação da indicação da composição da comissão eleitoral para escolha de Chefe e Suplente de
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Chefe do Departamento de Engenharias e Exatas. Processo: 23075.034649/2020-16. Interessado(a):
Departamento de Engenharias e Exatas e Direção do Setor Palo na. Foi aprovada por unanimidade de
votos a composição da comissão eleitoral para escolha de Chefe e Suplente de Chefe do Departamento de
Engenharias e Exatas com os seguintes membros: Tania Sila Campioni Magon (docente); Leandro Gue er
Ávila (técnico-administra vo) e Michely Karine Klein (discente). Não havendo discussão e aberto o regime de
votação, a composição da comissão eleitoral, com mandato até o ﬁm do pleito, foi aprovada por
unanimidade de votos. 12. Apreciação da indicação da composição da comissão eleitoral para escolha de
representante técnico-administra vo no Conselho Setorial. Processo: 23075.034652/2020-21.
Interessado(a): Servidores técnico-administra vos e Direção do Setor Palo na. Foi aprovada por
unanimidade de votos a composição da comissão eleitoral para escolha de representante técnicoadministra vo no Conselho Setorial com os seguintes membros: João Alexandre Silva Leite e Ricardo
Modanhese. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, a composição da comissão eleitoral, com
mandato até o ﬁm do pleito, foi aprovada por unanimidade de votos. 13. Homologação da aprovação ad
referendum da composição da comissão eleitoral para escolha de coordenador e vice-coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, Educação Matemá ca e Tecnologias
Educa vas. Processo: 23075.032397/2020-82. Interessado(a): Roberta Chiesa Bartelmebs (Coordenadora
da Proposta). Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da composição da
comissão eleitoral para escolha de coordenador e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Educação em Ciências, Educação Matemá ca e Tecnologias Educa vas com os seguintes membros: Membros
docentes: Paola Cavalheiro Ponciano Braga (Titular) e Eliana Santana Lisboa (Suplente); Membros técnicoadministra vos: Claudia Eliza Zschornack (Titular) e Sabrina Brüne (Suplente) e; Membros discentes: Luan
Felipe Umeres (Titular) e Anabelle Tait (Suplente). Não havendo discussão e aberto o regime de votação, a
composição da comissão eleitoral, com mandato até o ﬁm do pleito, foi aprovada por unanimidade de votos.
14. Homologação da aprovação ad referendum da prorrogação do Concurso Público para Ensino de
Biologia. Edital 285/2019 PROGEPE. Processo: 23075.033701/2020-17. Interessado(a): Departamento de
Sociais e Humanas. A Presidente prestou informes sobre algumas restrições orçamentárias que a
Universidade vem enfrentando e que tem impedido a realização de concursos, testes sele vos e diﬁcultado
redistribuições. Nesse sen do, solicitou que os departamentos deliberem estes assuntos com cautela e
sempre conferindo a legislação. Na sequência, a conselheira Raquel Angela Speck explicou o pedido de
prorrogação do Concurso Público para o Ensino de Biologia – Edital 285/2019 PROGEPE, cuja validade se
encerra em 08/07/2020. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, a aprovação ad
referendum da prorrogação do Concurso Público para Ensino de Biologia foi homologada por unanimidade
de votos. 15. Homologação da aprovação ad referendum da abertura de teste sele vo pra a área de
conhecimento Química Inorgânica e Química dos Materiais. Processo: 23075.029221/2020-43.
Interessado(a): Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro Wilson de Aguiar Beninca relatou o
pedido de abertura de teste sele vo para a área de conhecimento Química Inorgânica e Química dos
Materiais. Informou que a PROGEPE não deu sequência nos trâmites de abertura, pelos mo vos já expostos
pela Presidente. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, a aprovação ad referendum da
abertura de teste sele vo pra a área de conhecimento Química Inorgânica e Química dos Materiais foi
homologada por unanimidade de votos. 16. Homologação da aprovação ad referendum da composição da
Comissão Coordenadora do Núcleo de Tecnologia Educacional - NTE do Setor Palo na. Processo:
23075.032397/2020-82. Interessado(a): Coordenação do NTE. A conselheira Paola Cavalheiro Ponciano
Braga relatou a composição do Núcleo de Tecnologia Educacional - NTE, a saber: Coordenação: Paola
Cavalheiro Ponciano Braga; Vice- Coordenação: Anderson da Silva Marcolino; Membros: Arthur William de
Brito Bergold, Eliana Santana Lisboa, Jéfer Benede Dorr, Marcos Antonio Schreiner, Robson Simplício de
Souza e Tiago Venturi. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, a aprovação ad referendum da
composição da Comissão Coordenadora do Núcleo de Tecnologia Educacional - NTE do Setor Palo na foi
homologada por unanimidade de votos. 17. Homologação da aprovação ad referendum da renovação do
contrato do professor subs tuto Eduardo Gelinski Junior. Processo: 23075.028574/202026. Interessado(a): Departamento de Sociais e Humanas. Não havendo discussão e aberto o regime de
votação, foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da renovação do contrato do
professor subs tuto Eduardo Gelinski Junior. 18. Homologação da aprovação ad referendum da renovação
do contrato da professora subs tuta Denise da Silva Dalcol. Processo: 23075.028575/202071. Interessado(a): Departamento de Sociais e Humanas. Não havendo discussão e aberto o regime de
votação, foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da renovação do contrato da
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professora subs tuta Denise da Silva Dalcol. 19. Homologação da aprovação ad referendum da renovação
do contrato da professora subs tuta Eloisa Lorenze . Processo: 23075.030984/2020-37. Interessado(a):
Departamento de Ciências Agronômicas. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, foi
homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da renovação do contrato da professora
subs tuta Eloisa Lorenze . 20. Homologação da aprovação ad referendum da renovação do contrato da
professora subs tuta Geuza Cantanhede da Silva. Processo: 23075.033807/2020-11. Interessado(a):
Departamento de Biodiversidade. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, foi homologada por
unanimidade de votos a aprovação ad referendum da renovação do contrato da professora subs tuta Geuza
Cantanhede da Silva. 21. Homologação da aprovação ad referendum da renovação do contrato da
professora subs tuta Fernanda Cris na Araujo. Processo: 23075.025653/2020-85. Interessado(a):
Departamento de Engenharias e Exatas. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, foi
homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da renovação do contrato da professora
subs tuta Fernanda Cris na Araujo. 22. Homologação da aprovação ad referendum da renovação do
contrato da professora subs tuta Maiara Kawana Aparecida Rezende. Processo: 23075.025655/202074. Interessado(a): Departamento de Engenharias e Exatas. Não havendo discussão e aberto o regime de
votação, foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da renovação do contrato da
professora subs tuta Maiara Kawana Aparecida Rezende. 23. Homologação da aprovação ad referendum da
renovação do contrato do professor subs tuto Paulo Wichnoski. Processo: 23075.034552/2020-03.
Interessado(a): Departamento de Engenharias e Exatas. Não havendo discussão e aberto o regime de
votação, foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da renovação do contrato do
professor subs tuto Paulo Wichnoski. 24. Homologação da aprovação ad referendum da renovação do
contrato do professor subs tuto André Asmann. Processo: 23075.030455/2020-33. Interessado(a):
Departamento de Engenharias e Exatas. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, foi
homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da renovação do contrato do professor
subs tuto André Asmann.25. Homologação da aprovação ad referendum da renovação do contrato da
professora subs tuta Letycia Lopes Ricardo. Processo: 23075.025654/2020-20. Interessado(a):
Departamento de Engenharias e Exatas. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, foi
homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da renovação do contrato da professora
subs tuta Letycia Lopes Ricardo. Na sequência, a Presidente informou que foram enviados outros dois
processos de renovação de contrato de professor subs tuto, do Departamento de Ciências Veterinárias, a
saber: Luciana Wolfran (23075.030603/2020-10) e do Ronaldo José Piccoli (23075.030605/2020-17) antes da
PROGEPE solicitar apreciação do Conselho Setorial. Por essa razão, os processos de subs tutos do DCV não
constam nessa pauta para homologação. 26. Relator(a): Eduardo Lucas Konrad Burin. Processo:
23075.032900/2020-08. Assunto: Reformulação do Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia.
Interessado: Coordenação do Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia.
O conselheiro relator Eduardo Lucas Konrad Burin fez a leitura do relato do processo em pauta, em que
consta o seguinte parecer conclusivo: “Considerando que o processo tramitou em todas as instâncias
envolvidas e exigidas pela resolução per nente ao tema, e que o mesmo contém os documentos exigidos pela
resolução N°30/90-CEPE, sou de parecer FAVORÁVEL à aprovação da proposta de reformulação da estrutura
curricular do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e seu envio à PROGRAD”. Não havendo
discussão e aberto o regime de votação, o parecer favorável à reformulação do Curso de Engenharia de
Bioprocessos e Biotecnologia foi aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, o docente Jamal Abd
Awadallak, coordenador do curso que par cipa da reunião como ouvinte por encontrar-se em férias, fez uso
da palavra, prestou informes sobre o processo e agradeceu os docentes envolvidos. 5. Relator(a): André
Mar ns Vaz dos Santos. Processo: 23075.031227/2020-81. Assunto: Reformulação do curso de Licenciatura
em
Computação.
Interessado(a):
Coordenação
do
Curso
de
Licenciatura
em
Computação. O conselheiro relator André Mar ns Vaz dos Santos precisou se ausentar e a conselheira
Fabíola Bono Fukushima fez a leitura do relato do processo em pauta, escrito e subme do pelo conselheiro
André Mar ns Vaz dos Santos, em que consta o seguinte parecer conclusivo: “O presente parecer avaliou os
aspectos formais do processo de reformulação do Curso de Licenciatura em Computação e não os aspectos
de competência do Colegiado do Curso e dos Departamentos envolvidos na oferta das disciplinas.
Considerando que: (i) houve um processo anterior ao presente apresentando a reformulação do curso,
devidamente instruído mas sem a aprovação da Plenária Departamental sobre a nova matriz curricular
(Processo nº 23075.026218/2020-78); (ii) o processo em tela conta com a aprovação do Colegiado do Curso e
dos Departamentos de Sociais e Humanas e Engenharias e Exatas; (iii) os documentos exigidos pela
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PROGRAD-UFPR estão devidamente apresentados, sendo eles Projeto Pedagógico do Curso, incluindo os
modelos de resolução e de elenco, assim como as Fichas 1 das disciplinas; (iv) as competências de cada
instância acadêmica/administra va da UFPR estão sendo respeitadas; sou de parecer FAVORÁVEL à
aprovação da reformulação do Curso de Licenciatura em Computação”. Não havendo discussão e aberto o
regime de votação, o parecer favorável à reformulação do Curso de Licenciatura em Computação foi
aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, a conselheira Eliana Santana Lisboa, coordenadora do
curso, fez uso da palavra, prestou informes sobre o processo e agradeceu os docentes envolvidos. Assuntos
Gerais. A Presidente prestou informes sobre o início das aulas remotas em julho e agradeceu os
coordenadores de curso pelo trabalho na composição das resoluções e demais norma vas. O conselheiro
Guilherme Felipe Lenz prestou informes sobre a produção e doação de 1.500 litros de álcool liquido
glicerinado e 310 kg de álcool gel, que foram distribuídos para várias en dades do município e de municípios
vizinhos. A Presidente informou que a Seção de Tecnologia da Informação juntamente com a AGTIC estão
subs tuindo as antenas wi-ﬁ do Setor Palo na. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e dez 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 SECAO DE
EXPEDIENTE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SP, em 31/07/2020, às 08:56, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por YARA MORETTO, DIRETOR(A) DO SETOR
PALOTINA, em 03/08/2020, às 09:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LILIAN CAROLINA ROSA DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 03/08/2020, às 09:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO ANDRE SCHULZ, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 03/08/2020, às 09:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME FELIPE LENZ, TECNICO DE
LABORATORIO AREA, em 03/08/2020, às 09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE MARTINS VAZ DOS SANTOS, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 03/08/2020, às 09:58, 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 03/08/2020, às 10:20, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por RAQUEL STROHER, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 03/08/2020, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PAOLA CAVALHEIRO PONCIANO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 03/08/2020, às 12:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por ARTHUR WILLIAM DE BRITO BERGOLD,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 03/08/2020, às 12:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por FLAVIO SHIGUERU JOJIMA, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS VETERINARIAS, em 03/08/2020, às 16:12, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por LUANA CELIA STUNITZ DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 03/08/2020, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FABIOLA BONO FUKUSHIMA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 03/08/2020, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ELIANA SANTANA LISBOA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 03/08/2020, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO LUCAS KONRAD BURIN, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 10/08/2020, às 09:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MILTON RONNAU, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 10/08/2020, às 09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por JOSE MARCELO ROCHA ARANHA, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE BIODIVERSIDADE, em 10/08/2020, às 12:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por LUCIOLA THAIS BALDAN, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 10/08/2020, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARILENE MACHADO SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 10/08/2020, às 20:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por LAERCIO AUGUSTO PIVETTA, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGRONOMICAS / SP, em 12/08/2020, às 08:29, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por ALINE MARCHESE, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 12/08/2020, às 09:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NELSON LUIS MELLO FERNANDES, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 12/08/2020, às 09:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por WILSON DE AGUIAR BENINCA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 12/08/2020, às 09:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por THAMIS MEURER, TECNICO DE LABORATORIO
AREA, em 12/08/2020, às 09:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VIVIAN CARRE MISSIO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 12/08/2020, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SIMONE THIELE, Usuário Externo, em 13/08/2020, às
15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUAN FELIPE UMERES, Usuário Externo, em 13/08/2020,
às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2842043 e o
código CRC D9ABC492.

Referência: Processo nº 23075.040302/2020-02

SEI nº 2842043
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