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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da 115.ª reunião (extraordinária) do Conselho Setorial do Setor Palo�na da Universidade
Federal do Paraná, realizada em vinte e nove de outubro de dois mil e vinte. Aos vinte e nove
dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às catorze horas e trinta minutos em
vídeoconferência pelo ambiente virtual Microso� Teams, 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: Alexandre Leandro
Pereira, Andreia Isaac, Carlos Eduardo Zacarkim, Guilherme Felipe Lenz, Laercio Augusto Pive�a,
Lilian Carolina Rosa da Silva, Lilian Dena dos Santos, Luana Celia Stunitz da Silva, Marise Fonseca
dos Santos, Mauricio Romani, Murillo Scremim Santana, Nelson Luis Mello Fernandes, Robson
Fernando Missio, Simone Thiele e Valeria Ghislo� Iared. Presentes também os conselheiros
suplentes: Andre Mar�ns Vaz dos Santos, Fabricio Schwanz da Silva, Ivanice de Oliveira Candido
Neres, Marina Bevilaqua dos Santos Paula, Paola Cavalheiro Ponciano, Patricia da Costa Zone�,
Pedro Gusmao Borges Neto, Raquel Stroher, Roberto Luis Portz, Rodrigo Andre Schulz, Silvia
Cris�na Osaki e Suzana Stefanello. Presente como ouvinte: Isac George Rosset, Jamal Abd
Awadallak, Jose Marcelo Rocha Aranha e Vagner Gularte Cortez. Ausências jus�ficadas: Aline
Marchese, Erica Cris�na Bueno do Prado Guirro, Flavio Shigueru Jojima e José Antônio de Freitas.
Havendo quórum, a Presidente deu início a 115.ª reunião extraordinária do Conselho Setorial do
Setor Palo�na. Antes do início da reunião, a Presidente prestou informes sobre a instrução
norma�va que regulamenta o pedido de férias neste período de trabalho remoto e solicitou que
os chefes prestem atenção na hora de emi�r a jus�fica�va. Seguiu-se o ponto de pauta: 1.
Posicionamento acerca de áudios e texto ofensivos à UFPR. A Presidente relatou que vários
docentes a procuraram para relatar que estava sendo veiculado um áudio com ofensas e ameaças
a UFPR e aos servidores e que chegou ao seu conhecimento que mensagens ofensivas também
estariam sendo veiculadas em redes sociais. Informou que a Direção averiguou a situação junto à
en�dades do município e que considerando a mobilização de docentes decidiu pela convocação
deste Conselho. Informou que em conversa com representantes do município, constatou-se que
a situação foi algo isolado e não houve uma grande repercussão nega�va, mas que mesmo assim,
gostaria de propor a este Conselho a apreciação de uma Carta à Comunidade Acadêmica e
Palo�nense. Informou que a carta a ser apreciada foi redigida por docentes e servidores da
Direção, com o intuito de divulgar ações e projetos posi�vos que a UFPR Palo�na desenvolve em
conjunto com o município e para bene�cio da comunidade Palo�nense. Enfa�zou a necessidade
de divulgar os bons serviços que a Universidade presta à comunidade neste momento e trabalhar
para que a divulgação seja ampliada no futuro. Destacou que a publicação desta carta tem o
apoio da Reitoria, do Sindicato Rural e da Associação dos Amigos do Campus. Após essa
apresentação, a carta foi lida na íntegra pela conselheira Silvia Cris�na Osaki e será transcrita
nesta ata para fins de registro: “Carta à Comunidade Acadêmica e Palo�nense: Desde 1992, com
a criação do Campus avançado de Palo�na, a UFPR - Setor Palo�na mantém um vínculo
integra�vo com a comunidade, atuando de forma direta no desenvolvimento local e regional por
intermédio da pesquisa, da extensão, de projetos de cunho social e de parcerias com empresas do
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setor produ�vo (PDI 2020-2024). É o maior Setor da Universidade fora da sede de Curi�ba, já
tendo formado aproximadamente 2000 profissionais. Nosso Setor orgulha-se dos estreitos laços
man�dos com a sociedade palo�nense, que, desde o início, sempre esteve presente e apoiou
nossa Universidade. Tendo como missão “se tornar referência em qualidade de ensino, pesquisa,
extensão, inovação, internacionalização e gestão; conforme proposto no PDI ins�tucional,
formando profissionais altamente capacitados e comprome�dos para gerar conhecimento e
ações que promovam a melhoria e o desenvolvimento da sociedade” (PDI 2020-2024).
Desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão que envolvem as diferentes áreas do
Setor, tais como Agronomia, Medicina Veterinária, Ciências Biológicas, Engenharia de Energia,
Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e as Licenciaturas em
Computação, Ciências Exatas e Biologia. Além disso, vários pesquisadores são excelentes
prestadores de serviços técnicos à comunidade, nas áreas acima mencionadas. O envolvimento
da comunidade é sempre presente e visível em todos os eventos propostos, tais como o Dia de
Campo da CVale, a FECITEC, O Vem pra UFPR Setor Palo�na, ExpoPalo�na e Feira de Profissões.
Além disso, projetos como o Meninas nas Ciências trouxeram para escolas municipais medalhas
em olimpíadas nacionais. Este ano, uma de nossas docentes, a professora Drª Rita de Cássia dos
Anjos foi laureada com o prêmio “Programa Para Mulheres na Ciência 2020”, promovido pela
L’Oréal Brasil, Unesco Brasil e Academia Brasileira de Ciências (ABC). O município conta com o
atendimento do Hospital Veterinário, que além do atendimento médico veterinário, presta
serviços de diagnós�cos laboratoriais e de imagens (RX e ultrassonografia) para as Clínicas
Médicas Veterinárias par�culares da cidade. Ainda, o Hospital Veterinário possui diferentes
projetos extensionistas derivados das ações dos servidores docentes e técnicos do Hospital. Para
aproximar-se ainda mais da comunidade, o Setor criou o programa de rádio “UFPR na
Comunidade”, tratando de temas que envolvem as ações de ensino, pesquisa e extensão da UFPR
para toda a comunidade de Palo�na e Região. O Projeto plantas medicinais, presente no Setor
desde 1996, desenvolve a�vidades de oficinas, palestras e encontros com escolas, Centros de
atendimentos (CRAS, CREAS), clubes de mães, APAE com a finalidade de popularizar o
conhecimento cien�fico acerca de plantas da Região Oeste do Paraná e seus usos medicinais. O
Projeto Os frutos da UFPR Setor Palo�na, promove cursos e palestras para a comunidade, além
de realizar a doação dos frutos e hortaliças para en�dades do município. O Projeto Aquadêmicos
leva a construção de aquários para escolas e APAE, no intuito de potencializar o ensino de
ciências e ao mesmo tempo transformar a vida de alunos e professores através da afe�vidade e
experiência com o aquário. O Projeto Universidade Aberta da Maturidade que proporciona
formação para o público da terceira idade de Palo�na e Região. Contando com aulas semanais de
diferentes temas, todas ofertadas por alunos, técnico-administra�vos e professores voluntários do
Setor. Além disso, desde 2016 a UFPR Palo�na oferece um Curso de Pré-Ves�bular Comunitário
gratuito para toda a comunidade de Palo�na e Região. Projeto no qual atuam professores,
técnicos, alunos e docentes externos, todos de forma voluntária. O projeto já permi�u o acesso ao
Ensino Superior a mais de 150 jovens de Palo�na e Região. Durante a pandemia da COVID-19, o
Setor tem oferecido cursos de formação con�nuada para professores da Rede pública municipal e
estadual, nas diferentes áreas de Ensino. Foram publicadas obras de cunho didá�co pedagógicas
com o intuito de amenizar os efeitos do isolamento social na vida dos professores e alunos.  Além
disso, pioneiramente, o Setor iniciou um projeto de produção de álcool 80 % e álcool gel no intuito
de abastecer a comunidade menos favorecida da cidade, onde várias ins�tuições não públicas da
cidade contribuíram a�vamente com doações de materiais de consumo. Foram produzidos até o
momento, 4 mil litros de álcool glicerinado e mais de 2 mil litros de álcool gel para higienização
das mãos. Materiais estes que já foram distribuídos para as cidades de Assis Chateaubriand,
Francisco Alves, Marechal C. Rondon, Maripá, Mercedes, Guaíra, Terra Roxa, Toledo,
principalmente para as Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, além dos hospitais
regionais. Especificamente para Palo�na, além das Secretarias de Saúde, Educação e Assistência
Social, foram feitas várias ações de distribuição de álcool e cestas básicas para famílias carentes e
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para a categoria dos motoentregadores. Considerando o breve resumo de algumas a�vidades
mais conhecidas do Setor Palo�na, para a comunidade, é evidente a vocação do Setor Palo�na
para o atendimento à cidade de Palo�na e Região, que ao longo desses mais de vinte e sete anos,
desenvolveu e consolidou parcerias importantes com a Prefeitura, as Coopera�vas de
Agronegócio, Escolas e en�dades civis.  Infelizmente, vivemos períodos de desvalorização da
Universidade Pública na sua maioria, por falta de conhecimento, que resultam em informações
falsas e ações que desqualificam o trabalho dos servidores públicos. Essas situações fazem com
que seja necessário que venhamos à publico expressar e demonstrar da importância de todas as
ações em prol da comunidade onde a UFPR está inserida.  Reforçamos nosso orgulho em ter laços
com a Comunidade Palo�nense, que sempre tão bem nos acolheu e apoiou. Reiteramos nossa
luta por uma sociedade mais justa e igualitária, perpassando sempre pela qualidade do ensino
público. Referência: PDI: h�p://www.palo�na.ufpr.br/portal/wp-
content/uploads/2020/07/Planejamento-Estr.-2020-2024.pdf”. Aberta a discussão, fez uso da
palavra o conselheiro Mauricio Romani. Ele parabenizou o texto da carta e o encaminhamento
dado ao não personalizar a situação mas sim divulgar os trabalhos da UFPR. A conselheira Marise
Fonseca dos Santos também parabenizou o texto e sugeriu inserção de parágrafo sobre as
a�vidades desenvolvidas durante o trabalho remoto (ajustes que serão transcritos na versão final
da carta nesta ata). O conselheiro Carlos Eduardo Zacarkim abriu sua fala destacando que não
concorda com o teor do áudio ou das ofensas que foram veiculadas em redes sociais, mas que
não acha prudente ou necessária a convocação de uma reunião do Conselho Setorial para discu�r
assuntos dessa natureza. Em resposta, a Presidente informou que houve uma situação de
difamação da Universidade, a qual mobilizou muitos docentes a procurarem a Direção e
cobrarem um posicionamento, posicionamento este que, no entendimento da Presidente, teria
que ser discu�do em Conselho, de forma democrá�ca. Informou ainda que no período entre a
convocação da reunião e a sua realização hoje, houve averiguação por parte da Direção junto
com órgãos e en�dades do município, que em conjunto constataram que a situação não foi grave
e foi isolada, mas que de qualquer maneira julgou importante prestar esse esclarecimento ao
Conselho. As conselheiras Andreia Isaac e Paola Cavalheiro Ponciano parabenizaram o conteúdo
da carta e o encaminhamento tomado a par�r da situação. A conselheira Andréia Isaac relatou
que, em conversa com os técnico-administra�vos, notou que grande parte dos servidores se
sen�ram ofendidos com o conteúdo das mensagens veiculadas e que esperavam um
posicionamento da Universidade neste sen�do. Agradeceu pela Direção ter dado
encaminhamentos democrá�cos com agilidade. A conselheira Paola Cavalheiro Ponciano fez uma
fala sobre a importância de lidar com questões que tomam espaço nas redes sociais,
considerando que essas ferramentas possuem grande alcance e potencial de influenciar opiniões.
Destacou ainda que já notou certo desconhecimento e desinteresse pela Universidade e pelas
a�vidades da Universidade em alguns grupos e que, por essa razão, é sempre per�nente divulgar
de maneira posi�va todas as contribuições da UFPR para o município de Palo�na. O conselheiro
Nelson Luis Mello Fernandes fez uso da palavra e manifestou respeito a opinião dos demais
conselheiros e informou que gostaria de deixar sua opinião, no sen�do de que enfrenta-se um
período complicado de polarização polí�ca e que qualquer forma de confrontação poderia acirrar
essa polarização. Informou que poderia criar um confronto desnecessário entre a Universidade e
o município, que é essencialmente agrícola. Em resposta, a Presidente retomou o que foi
esclarecido e reafirmou que a carta tem o intuito de divulgar bons projetos e boas inicia�vas que
a UFPR Palo�na tem desenvolvido e que beneficiam o município. Reforçou que em nenhum
momento da carta a discussão foi personalizada para a�ngir as pessoas que proferiram áudio e
textos contra a Universidade em redes sociais e que a carta é uma defesa da Universidade, uma
divulgação das ações e projetos e que não tem teor polí�co. Informou ainda que o conselheiro
estaria equivocado ao presumir que essa carta criaria polarização entre Universidade e o
Município, uma vez que o Sindicato Rural e da Associação dos Amigos do Campus, en�dades
majoritariamente agrícolas, foram consultadas. O conselheiro Guilherme Felipe Lenz parabenizou
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o conteúdo da carta e o encaminhamento dado. Relatou que a Universidade tem trabalhado
duramente durante a pandemia e que é necessário mostrar isso para a comunidade. Forneceu
mais informações sobre a produção de álcool, que constarão na versão final da carta (que será
transcrita nesta ata). O conselheiro Carlos Eduardo Zacarkim reforçou a opinião do conselheiro
Nelson Luis Mello Fernandes e informou não concordar com a necessidade do Conselho se
pronunciar por conta de discussões na internet, alegando que isso criaria atritos desnecessários.
Alegou que se desmentem opiniões com trabalho e não com cartas (e na sequência reafirmou a
concordância com o conteúdo da carta). Por chat, o conselheiro Robson Fernando Missio
corroborou a opinião dos conselheiros mencionados. Em resposta, a Presidente retomou as
explicações que fez anteriormente, enfa�zando que o Conselho é o órgão máximo da
Universidade e que, como muitos servidores procuraram a Direção para cobrar um
posicionamento, a Direção precisou tratar deste pedido de forma democrá�ca. Declarou ainda
que a Direção não faria uma nota de esclarecimento em nome da Universidade sem consultar
este Conselho, que isso seria an�democrá�co. Na sequência, o conselheiro Carlos Eduardo
Zacarkim emi�u sua opinião dizendo que acredita que parte do descrédito da Universidade neste
momento se deve ao fato das aulas presenciais ainda não terem retornado. Em resposta, a
Presidente informou que esse assunto não compete a Direção ou ao Conselho, uma vez que há
uma comissão superior que delibera sobre a segurança ou não de um retorno. O conselheiro
André Mar�ns Vaz dos Santos ponderou que a situação, em tese, poderia configurar crime contra
a honra, e que o caso deveria ser  encaminhado ao jurídico da Universidade, para avaliação. Em
resposta, a Presidente informou que está em contato com a Reitoria. Encaminhando para o final
da discussão, a carta foi ajustada conforme sugestões, sendo a maior sugestão, a re�rada do
seguinte parágrafo: “Infelizmente, vivemos períodos de desvalorização da Universidade Pública na
sua maioria, por falta de conhecimento, que resultam em informações falsas e ações que
desqualificam o trabalho dos servidores públicos. Essas situações fazem com que seja necessário
que venhamos à publico expressar e demonstrar da importância de todas as ações em prol da
comunidade onde a UFPR está inserida”. Por fim, foi aprovado por unanimidade de votos a versão
final do que compõe a Carta à Comunidade Acadêmica e Palo�nense, transcrita na sequência
para fins de registro: “Carta à Comunidade Acadêmica e Palo�nense: Desde 1992, com a criação
do Campus avançado de Palo�na, a UFPR - Setor Palo�na mantém um vínculo integra�vo com a
comunidade, atuando de forma direta no desenvolvimento local e regional por intermédio da
pesquisa, da extensão, de projetos de cunho social e de parcerias com empresas do setor
produ�vo (PDI 2020-2024). É o maior Setor da Universidade fora da sede de Curi�ba, já tendo
formado aproximadamente 2000 profissionais. Nosso Setor orgulha-se dos estreitos laços
man�dos com a sociedade palo�nense, que, desde o início, sempre esteve presente e apoiou
nossa Universidade.  Tendo como missão “se tornar referência em qualidade de ensino, pesquisa,
extensão, inovação, internacionalização e gestão; conforme proposto no PDI ins�tucional,
formando profissionais altamente capacitados e comprome�dos para gerar conhecimento e
ações que promovam a melhoria e o desenvolvimento da sociedade” (PDI 2020-2024).
Desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão que envolvem as diferentes áreas do
Setor, tais como Agronomia, Medicina Veterinária, Ciências Biológicas, Engenharia de Energia,
Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e as Licenciaturas em
Computação, Ciências Exatas e Biologia. Além disso, vários pesquisadores são excelentes
prestadores de serviços técnicos à comunidade, nas áreas acima mencionadas. O envolvimento
da comunidade é sempre presente e visível em todos os eventos propostos, tais como o Dia de
Campo da CVale, a FECITEC, O Vem pra UFPR Setor Palo�na, ExpoPalo�na e Feira de Profissões.
Além disso, projetos como o Meninas nas Ciências trouxeram para escolas municipais medalhas
em olimpíadas nacionais. Este ano, uma de nossas docentes, a professora Drª Rita de Cássia dos
Anjos foi laureada com o prêmio “Programa Para Mulheres na Ciência 2020”, promovido pela
L’Oréal Brasil, Unesco Brasil e Academia Brasileira de Ciências (ABC). O município conta com o
atendimento do Hospital Veterinário, que além do atendimento médico veterinário, presta
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serviços de diagnós�cos laboratoriais e de imagens (RX e ultrassonografia) para as Clínicas
Médicas Veterinárias par�culares da cidade. Ainda, o Hospital Veterinário possui diferentes
projetos extensionistas derivados das ações dos servidores docentes e técnicos do Hospital. Para
aproximar-se ainda mais da comunidade, o Setor criou o programa de rádio “UFPR na
Comunidade”, tratando de temas que envolvem as ações de ensino, pesquisa e extensão da UFPR
para toda a comunidade de Palo�na e Região. O projeto “Plantas Medicinais”, presente no Setor
desde 1996, desenvolve a�vidades de oficinas, palestras e encontros com escolas e clubes de
mães, com a finalidade de popularizar o conhecimento cien�fico acerca de plantas da Região
Oeste do Paraná e seus usos medicinais. O projeto “Os frutos da UFPR Setor Palo�na” promove
cursos e palestras para a comunidade, além de realizar a doação dos frutos e hortaliças para
en�dades do município. O projeto “Aquadêmicos” leva a construção de aquários para escolas e
APAE, no intuito de potencializar o ensino de ciências e ao mesmo tempo transformar a vida de
alunos e professores através da afe�vidade e experiência com o aquário. O projeto “Universidade
Aberta da Maturidade” proporciona formação para o público da terceira idade de Palo�na e
Região. Contando com aulas semanais de diferentes temas, todas ofertadas por alunos, técnico-
administra�vos e professores voluntários do Setor. Além disso, desde 2016 a UFPR Palo�na
oferece o Curso de Pré-Ves�bular Comunitário gratuito para toda a comunidade de Palo�na e
região. Projeto no qual atuam professores, técnicos, alunos e docentes externos, todos de forma
voluntária. O projeto já permi�u o acesso ao Ensino Superior a mais de 150 jovens de Palo�na e
Região. Durante a pandemia da COVID-19, o Setor tem oferecido cursos de formação con�nuada
para professores da rede pública municipal e estadual, nas diferentes áreas de ensino. Foram
publicadas obras de cunho didá�co pedagógicas com o intuito de amenizar os efeitos do
isolamento social na vida dos professores e alunos. Além disso, aulas remotas para a graduação e
pós-graduação estão acontecendo desde maio e man�veram-se as a�vidades de pesquisa e
extensão. Pioneiramente, o Setor iniciou um projeto de produção de álcool glicerinado 80%, álcool
gel 70%, máscaras faceshield e máscaras de tecido no intuito de abastecer a comunidade menos
favorecida da cidade, onde várias ins�tuições não públicas da cidade contribuíram a�vamente
com doações de materiais de consumo. Foram produzidos até o momento, 4 mil litros de álcool
glicerinado e mais de 2 mil litros de álcool gel para higienização das mãos. Materiais estes que já
foram distribuídos para as cidades de Assis Chateaubriand, Francisco Alves, Marechal Cândido
Rondon, Maripá, Mercedes, Guaíra, Terra Roxa, Toledo, principalmente para as Secretarias de
Saúde, Educação e Assistência Social, além dos hospitais regionais. Especificamente para
Palo�na, além das Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social foram feitas várias ações
de distribuição de álcool e cestas básicas para famílias carentes e para a categoria dos
motoentregadores. Considerando o breve resumo de algumas a�vidades mais conhecidas do
Setor Palo�na para a comunidade, é evidente a vocação do Setor Palo�na para o atendimento à
cidade de Palo�na e região, que ao longo desses mais de vinte e sete anos, desenvolveu e
consolidou parcerias importantes com a Prefeitura, as coopera�vas de agronegócio, escolas e
en�dades civis.  Reforçamos nosso orgulho em ter laços com a Comunidade Palo�nense, que
sempre tão bem nos acolheu e apoiou. Reiteramos nossa luta por uma sociedade mais justa e
igualitária, perpassando sempre pela qualidade do ensino público. Referência: PDI:
h�p://www.palo�na.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2020/07/Planejamento-Estr.-2020-
2024.pdf”. A Presidente relatou que a carta será divulgada no site do Setor Palo�na, na lista de
transmisão do WhatsApp e e-mail dos servidores e nas redes sociais oficiais do Setor (Facebook e
Instagram). 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 24/11/2020, às 19:05,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por TIAGO VENTURI, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE SOCIAIS E HUMANAS, em 25/11/2020, às 16:03, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDREIA ISAAC, TECNICO DE
LABORATORIO AREA, em 25/11/2020, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE LEANDRO PEREIRA, CHEFE
DO DEPARTAMENTO DE BIODIVERSIDADE, em 25/11/2020, às 16:10, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA DA COSTA ZONETTI, VICE /
SUPLENTE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGRONOMICAS - SP,
em 25/11/2020, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL STROHER, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 25/11/2020, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FABRICIO SCHWANZ DA SILVA, VICE /
SUPLENTE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E EXATAS - SP, em
25/11/2020, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ARTHUR WILLIAM DE BRITO BERGOLD,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 25/11/2020, às 16:39, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ERICA CRISTINA BUENO DO PRADO
GUIRRO, VICE / SUPLENTE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
VETERINARIAS, em 25/11/2020, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME FELIPE LENZ, TECNICO DE
LABORATORIO AREA, em 27/11/2020, às 09:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO JEFFERSON SATO, VICE-
DIRETOR(A) DO SETOR PALOTINA - SP, em 30/11/2020, às 10:01, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JAMAL ABD AWADALLAK, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 30/11/2020, às 11:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GIOVANA ALVES DIOGO, Usuário Externo,
em 07/12/2020, às 13:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA DE PAULA SANTOS, Usuário
Externo, em 07/12/2020, às 13:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LILIAN CAROLINA ROSA DA SILVA,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 07/12/2020, às 14:03, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ELAINE MAYARA REIS DA SILVA, Usuário
Externo, em 07/12/2020, às 14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LILIAN DENA DOS SANTOS, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 07/12/2020, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NATANIEL OSMAR RISSE, Usuário Externo,
em 08/12/2020, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VALERIA GHISLOTI IARED, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 08/12/2020, às 11:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SILVIA CRISTINA OSAKI, PROFESSOR 3
GRAU, em 08/12/2020, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MURILLO DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA,
Usuário Externo, em 08/12/2020, às 11:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JULIA SUZETE ARALDI MULLER, Usuário
Externo, em 13/12/2020, às 10:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FABIOLA BONO FUKUSHIMA, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 15/12/2020, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSE ANTONIO DE FREITAS, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA, em 15/12/2020, às 12:30, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARISE FONSECA DOS SANTOS, CHEFE
DO DEPARTAMENTO DE BIOCIENCIAS - SP, em 15/12/2020, às 13:31, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por IVANICE DE OLIVEIRA CANDIDO NERES,
ASSISTENTE SOCIAL, em 15/12/2020, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NELSON LUIS MELLO FERNANDES,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 16/12/2020, às 09:23, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO SHIGUERU JOJIMA, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/01/2021, às 08:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON FERNANDO MISSIO, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/01/2021, às 09:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO ANDRE SCHULZ, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/01/2021, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALINE MARCHESE, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 25/01/2021, às 08:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PAOLA CAVALHEIRO PONCIANO, VICE /
SUPLENTE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SOCIAIS E HUMANAS, em
25/01/2021, às 09:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO ZACARKIM, CHEFE
DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E EXATAS - SP, em 25/01/2021, às 09:26,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GERALDO CAMILO ALBERTON,
PROFESSOR 3 GRAU, em 25/01/2021, às 09:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ELIANA SANTANA LISBOA, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 26/01/2021, às 14:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por YARA MORETTO, DIRETOR(A) DO SETOR
PALOTINA, em 29/01/2021, às 10:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO LUIS PORTZ, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 17/02/2021, às 10:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador
3150899 e o código CRC 546A1E2C.

Referência: Processo nº 23075.064951/2020-91 SEI nº 3150899

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

