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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da 97ª reunião (ordinária) do Departamento de Biociências do Setor Palotina - Universidade Federal
do Paraná, realizada no dia 18 de fevereiro de 2021. Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil
e vinte e um, às quatorze horas e sete minutos, através de plataforma virtual “Microsoft Teams”, em face da
obrigatoriedade do isolamento social de acordo com a portaria nº 754/Reitoria, de 19 de março de 2020, reuniu-
se a plenária do Departamento de Biociências - DBC, sob a presidência da Chefe de Departamento Marise
Fonseca dos Santos. Presentes os membros: Adriana Fiorini Rosado, André Rodrigues da Cunha Barreto Vianna,
Cristiano Andrigheto, Cristina Beatriz Aroca Ribeiro, Eliane Cristina Gruszka Vendruscolo, Fábio Rogério
Rosado, Gustavo da Rocha Domingues Rosa, Karoline Moura Alves, Katherinne Maria Spercoski, Luana Célia
Stunitz da Silva, Mara Regina Zadinello, Marco Antônio Bacellar Barreiros, Marina Giombelli Rosenberger,
Marivone Valentim Zabott e Nei Moreira. A presidente solicitou exclusão dos pontos 2, 3 e 4, após votação a
solicitação foi aprovada. A presidente solicitou a inclusão dos seguintes pontos: 9. Aprovação da ata da 96ª
reunião da plenária departamental – ponto a ser apreciado no início da reunião, 10. Aprovação de Ad referendum
via SIGA. Assunto: Aprovação do relatório de atividades de extensão da docente Marivone Valentim Zabott, 11.
Aprovação de Ad referendum via SIGA. Assunto: Aprovação do Projeto de extensão da docente Cristina Beatriz
Aroca Ribeiro. Após votação as inclusões foram aprovadas. Ordem do dia: 9. Aprovação da ata da 96ª
reunião da plenária departamental. Em votação, após correções, a ata da 96ª reunião da plenária
departamental foi aprovada por unanimidade. 1. 23075.068213/2020-12 - Deliberação sobre as fichas-2
faltantes de semestres anteriores. A Presidente informou que faltam a inserção de algumas fichas 2 no
processo. Após discussão, deliberou-se que as fichas deverão ser inclusas no processo até a reunião ordinária de
março para serem aprovadas. 2. 23075.067606/2020-17 - Aprovação do resultado da segunda etapa de
avaliação de estágio probatório do docente André Rodrigues da Cunha Barreto Vianna. Ponto excluído. 3.
Processo 23075.002541/2021-37 - Aprovação do relatório de atividades de extensão da docente Marivone
Valentim Zabott. Ponto excluído. 4. Processo 23075.002541/2021-37 - Aprovação do relatório de atividades
de extensão da docente Cristina Beatriz Aroca Ribeiro. Ponto excluído. 5. Processo 23075.058930/2020-36 -
Indicação de representante titular e suplente para compor o Colegiado da Engenharia de Aquicultura. A
Presidente inteirou que a Portaria 1045/2020 que compõem o Colegiado do Curso de Engenharia de Aquicultura
possui vigência até dia 11 de março de 2021, dessa forma a Coordenação do curso solicitou as chefias a
indicação de representantes titulares e suplentes dos seus respectivos departamentos para compor o seu
Colegiado. Aberta à discussão. Submetida à votação, foi aprovada por unanimidade a indicação dos docentes
Katherinne Maria Spercoski como titular e Marco Antônio Bacellar Barreiros como suplente para compor o
Colegiado do Curso de Engenharia de Aquicultura. 6. Indicação de membros para compor o Comitê de
Monitoria. A presidente inteirou sobre a solicitação da Direção do Setor Palotina para indicação de membros do
DBC para compor o Comitê Setorial de Monitoria. Aberta discussão. Não houve indicação deste departamento
para o Comitê. 7. 23075.066511/2020-78 - Apreciação da nova Proposta do Plano de Trabalho da docente
Eliane Cristina Gruszka Vendruscolo para o Programa de Pós-Graduação em Agronomia da UNIOESTE.
A docente parecerista Katherinne Maria Spercoski relatou sobre necessidade da readequação do plano de
trabalho da docente Eliane Cristina Gruszka Vendruscolo para o Programa de Pós-Graduação em Agronomia da
UNIOESTE conforme solicitado pela coordenação do programa no documento SEI 3292264. A docente
parecerista fez a leitura do seguinte parecer documento SEI 3310959: “Sou de parecer FAVORÁVEL à
participação da Professora Eliane Cristina Gruszka Vendruscolo como docente colaboradora no Programa de
Pós-Graduação em Agronomia, UNIOESTE; e de parecer FAVORÁVEL ao novo plano de trabalho apresentado,
com as devidas adequações.” Após discussão, e submetido à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.
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8. Processo 23075.003071/2021-29- Aprovação do Ad referendum 03 (documento n° 3268771). Assunto:
Indicação de membros para compor o colegiado do curso de Medicina Veterinária. A Presidente fez a
leitura do seguinte Ad Referendum, documento SEI 3268771, inserido no Processo 23075.003071/2021-29,
gerado e assinado pelo suplente de chefe do DBC, docente Milton Rönnau: “Considerando a necessidade da
Coordenação Curso de Medicina Veterinária do Setor Palotina, que solicita ao Departamento de Biociências a
indicação de membros para compor o COLEGIADO do CURSO, e em resposta a Informação DOC SEI
(3265646) e o vencimento da portaria Nº 817/2019-SPA, de 06 de fevereiro de 2019, indico os nomes de Luana
Célia Stunitz (Titular) e Cristina Beatriz Aroca Ribeiro (Suplente) como representantes do Departamento de
Biociências para composição do Colegiado do Curso de Medicina Veterinária do Setor Palotina. Aprovo Ad
referendum da plenária departamental a solicitação acima mencionada.” Após discussão e submetido à votação,
o Ad referendum foi aprovado e homologado por unanimidade. 9. Aprovação de Ad referendum. Assunto:
Aprovação do relatório de atividades de extensão da docente Marivone Valentim Zabott. A Presidente
explanou a respeito do Ad Referendum dado no sistema SIGA/UFPR, para a aprovação dos Relatórios anuais dos
projetos de extensão da docente Marivone Valentim Zabott, “Entendendo a Toxoplasmose: fase II” e
“Universidade Aberta da Maturidade do Setor Palotina”. Após discussão e submetido à votação, o Ad
referendum foi aprovado e homologado por unanimidade. 10. Aprovação de Ad referendum. Assunto:
Aprovação do Projeto de extensão da docente Cristina Beatriz Aroca Ribeiro. A Presidente explanou a
respeito do Ad Referendum dado no sistema SIGA, para a aprovação do projeto de extensão da docente Cristina
Beatriz Aroca Ribeiro, “Promovendo a saúde”. Após discussão e submetido à votação, o Ad referendum foi
aprovado e homologado por unanimidade. Assuntos gerais. A presidente procedeu com diversos informativos:
Inteirou sobre o documento recebido – Memorando-Circular nº 1/2021/UFPR/R/PROGEPE/CPP/UMAP
processo 23075.044247/2020-11 - alertando sobre os cuidados com as atribuições aos técnicos para que não seja
cobrado atividades que não sejam relacionadas às suas funções. Relatou a respeito do processo
23075.033323/2018-49 sobre solicitação de vaga de professor substituto, aberto com outra finalidade e que fora
usado em 2020 para suprir a sua vaga de docente em virtude de seu afastamento para tratamento médico. Neste,
no final de 2020 foi autorizada a contratação, porém, quando já havia encerrado a sua licença médica. A
devolução da PROGEPE sugeriu fechamento do processo e, portanto, o processo será encerrado. Apresentou
alguns pontos relacionados ao DBC no Relatório de Atividades do Setor Palotina 2020 ano base 2019 (Processo
23075.183358/2017-47), e externou sua admiração em alguns dados que não parecem de acordo com a
realidade, e solicitou a todos que verifiquem este documento para estarem cientes dos pontos negativos e
positivos atribuídos ao DBC. Comunicou ainda que foi finalizada e encaminhada a planilha do DBC, referente
ao Planejamento e Gerenciamento de Contratações 2022 (processo 23075.002277/2021-31) agradecendo a
todos, em especial as TAEs Mara Regina Zadinello e Marina Giombelli Rosenberger pelo empenho em
compilar e atualizar todas as informações indicadas. Reafirmou que o “Manifesto do DBC” encaminhado à
direção, foi encaminhado aos demais departamentos e teve apoio do DZO, DSH e DCV,e aguarda que na
próxima reunião setorial o documento volte à discussão. Informou sobre o documento recebido pelo DBC
(Ordem de Serviço Nº 003/Reitoria, De 23 de dezembro de 2020 – Documento Sei 3267136, Memorando-
Circular Nº 2/2020/UFPR/R/PRA, Processo 23075.061856/2020-35,Documento 3102917, Instrução Normativa
Nº 109 de 29 de outubro de 2020, Documento Sei 3267121, Processo 23075.003276/2021-12, e ainda o
Memorando-Circular Nº 1/2021/UFPR/R/PROGEPE Documento Sei 3273579, Processo 23075.003276/2021-
12) a respeito do retorno gradual de atividades administrativas do setor Palotina, levando em consideração as
fases pré-definidas pela Comissão, divididas conforme a fase mais crítica até a menos crítica, de acordo com o
risco de contaminação do Covid-19, e advertiu que conforme o documento no que se refere ao retorno
presencial, as situações especiais serão analisadas, como por exemplo, servidores que por motivos dispostos no
Art. 3º da Ordem de serviço nº 3 não necessitarão retornar às atividades presenciais, mas precisarão preencher e
assinar as autodeclarações anexas à ordem de serviço de acordo com a especificidade de cada servidor. Discutiu-
se também a respeito do retorno presencial das aulas e a docente Adriana Fiorini Rosado informou que nos
próximos dias ocorrerá a reunião da Comissão de Retorno e em seguida haverá novas informações. O docente
Cristiano Andrigheto informou que a próxima reunião do CSPq será em doze de março de 2021, portanto os
projetos novos que pretendem concorrer ao edital de Iniciação Científica da PRPPG/UFPR deverão, antes desta
data, serem aprovados (com parecer) no Departamento. O docente Cristiano Andrigheto advertiu à plenária que
foram elaborados os procedimentos para encaminhamentos dos projetos de pesquisa, com ajuda da docente
Luana Célia Stunitz da Silva, e que o documento será enviado posteriormente por e-mail para conhecimento de
todos. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às
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dezesseis horas e quarenta e três minutos, da qual eu, Daniele Regina Giehl Kestring, secretária, lavrei a presente
ata.

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANIELE REGINA GIEHL KESTRING, TECNICO EM
ASSUNTOS EDUCACIONAIS, em 23/03/2021, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEI MOREIRA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 23/03/2021, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO ANDRIGHETO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/03/2021, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARA REGINA ZADINELLO, TECNICO DE
LABORATORIO AREA, em 23/03/2021, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUANA CELIA STUNITZ DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/03/2021, às 14:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA FIORINI ROSADO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/03/2021, às 14:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MILTON RONNAU, VICE / SUPLENTE CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE BIOCIENCIAS, em 23/03/2021, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ELIANE CRISTINA GRUSZKA VENDRUSCOLO,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/03/2021, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIVONE VALENTIM ZABOTT, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/03/2021, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DA ROCHA DOMINGUES ROSA, Usuário
Externo, em 23/03/2021, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINNE MARIA SPERCOSKI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/03/2021, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRE RODRIGUES DA CUNHA BARRETO VIANNA,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/03/2021, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARINA GIOMBELLI ROSENBERGER, TECNICO DE
LABORATORIO AREA, em 23/03/2021, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FABIO ROGERIO ROSADO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/03/2021, às 19:04, 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 25/03/2021, às 11:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINA BEATRIZ AROCA RIBEIRO, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 25/03/2021, às 13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3390078 e o
código CRC 4DC4A3F8.
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