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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da 102ª reunião (ordinária) do Departamento de Biociências do Setor Palotina - Universidade Federal
do Paraná, realizada no dia 28 de maio de 2021. Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e
vinte e um, às treze horas e trinta 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. Presente o suplente de chefe: Milton Rönnau. Presentes os membros: Adriana Fiorini
Rosado, André Rodrigues da Cunha Barreto Vianna, Arlei José Birck, Cristiano Andrigheto, Cristina Beatriz
Aroca Ribeiro, Eliane Cristina Gruszka Vendruscolo, Fábio Rogério Rosado, Gustavo da Rocha Domingues
Rosa, Mara Regina Zadinello, Marco Antonio Bacellar Barreiros, Marina Giombelli Rosenberger, Marivone
Valentim Zabott e Nei Moreira. Ordem do dia: A presidente saudou a todos e deu início à reunião. Foi aprovado
por unanimidade a inserção do seguinte ponto de pauta: 6. Processo: 23075.021392/2021-13. Assunto:
Aprovação de parecer em Projeto de Pesquisa. Interessada: Marise Fonseca dos Santos. Parecerista: Marco
Antonio Bacellar Barreiros. 1. Aprovação das atas da 99ª, 100ª e 101ª reunião da plenária departamental.
Em votação, após correções, as atas da 99ª, 100ª e 101ª reunião da plenária departamental foram aprovadas por
unanimidade. 2. Processo: 23075.023361/2021-99. Assunto: Indicação de membros para o Colegiado de
Agronomia. Em atendimento ao ofício 8, documento Sei 3497192, para indicar membros para o Colegiado do
Curso de Agronomia, sendo que a portaria atual tem validade até o dia 27 de maio de 2021, iniciou-se a
discussão a respeito. Após votação, foi aprovado por unanimidade como titular, o docente Fábio Rogério Rosado
e suplente,  o docente Arlei José Birck para representar o DBC no Colegiado de Agronomia do Setor Palotina. 3.
Processo: 23075.025686/2021-14 – Aprovação da disciplina Estágio de docência do Programa de Pós-
graduação em Biotecnologia. Solicitante: docente e orientadora da disciplina: Eliane Cristina Gruszka
Vendruscolo. Tendo em vista a obrigatoriedade do estágio de docência para a totalização de créditos da aluna
Renata Battisti, aluna do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia, a docente e orientadora da disciplina em
questão, Eliane Cristina Gruszka Vendruscolo solicitou a sua aprovação. Após discussão, aberto o regime de
votação a disciplina foi aprovada por unanimidade. 4. Deliberação sobre as fichas 2 extraviadas ou ausentes.
Interessado: SAD. A Presidente apresentou as fichas 2 a serem aprovadas. Após discussão e votação, as fichas
2 foram aprovadas por unanimidade. Após discussão, foram aprovadas as fichas 2 apresentadas a seguir: 2º
semestre de 2014 / Processo 23075.068213/2020-12: CP001 - Anatomia Veterinária I ( nº doc. SEI 3471781 ),
CP008 - Anatomia Veterinária II ( nº doc. SEI 3540138 ), CP118 - Genética e Evolução ( nº doc. SEI 3541936 ),
CP291 - Biologia Molecular e Bioinformática ( nº doc. SEI 3541815 ), SPCB027 - Biologia Molecular ( nº doc.
SEI 3541919 ), SPCB040 – Imunologia ( nº doc. SEI 3549045 ). 1º semestre de 2015 / Processo
23075.068213/2020-12: DBC010 - Anatomia e Fisiologia dos Animais de Produção ( nº doc. SEI 3471737 ). 2º
semestre de 2015 / Processo 23075.068213/2020-12: DBC001 - Citologia e Histologia ( nº doc. SEI 3392642 ).
1º semestre de 2017 / Processo 23075.068213/2020-12: CP001 - Anatomia Veterinária I ( nº doc. SEI 3471780 ).
2º Semestre de 2018 / Processo 23075.041319/2018-54: DBC010 - Anatomia e Fisiologia dos Animais de
Produção ( nº doc. SEI 1155758 ). 1º Semestre de 2019 / Processo 23075.044795/2019-16: DBC012 –
Bioinformática ( nº doc. SEI 3393602 ), SPCB027 - Biologia Molecular ( nº doc. SEI 3393566 ).5. Processo:
23075.041066/2019-08. Aprovação de Ad referendum para Reforma Curricular do curso de Agronomia. A
presidente fez a leitura do Ad referendum 5, documento SEI 3549243, inserido no Processo 23075.041066/2019-
08: “Considerando a necessidade do Curso de Agronomia, da UFPR Setor Palotina, que solicita a aprovação das
Fichas 1 do Departamento de Biociências (DBC) para a reformulação curricular apresentada no processo
23075.041066/2019-08, e também considerando que as mesmas disciplinas já foram criadas e discutidas com os
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docentes responsáveis como consta no extrato de ata 198 (documento SEI 1884250), aprovo “Ad referendum” a
proposta de reformulação apresentada, no que se refere às disciplinas alocadas no DBC, sendo: DBC107 –
Biologia Celular (documento SEI 1883027), DBC101 – Bioquímica (documento SEI 1883035), DBC108 –
Anatomia e Fisiologia dos Animais de Produção (documento SEI 1883047), DBC104 – Genética (documento
SEI 1883070) e DBC109 – Microbiologia Geral (documento SEI 1883090). ” Após discussão e submetido à
votação, o Ad referendum foi aprovado e homologado por unanimidade. 6. Processo: 23075.021392/2021-13.
Assunto: Aprovação de parecer em Projeto de Pesquisa. Interessada: Marise Fonseca dos Santos
Parecerista: Marco Antonio Bacellar Barreiros. O docente Marco Antonio Bacellar Barreiros fez a leitura do
parecer favorável, documento SEI 3551169, inserido no Processo 23075.021392/2021-13, referente ao Projeto
de Pesquisa intitulado "Cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) com diferentes respostas à associação com
bactérias promotoras do crescimento vegetal: análise proteômica e bioquímica - Parte 2", de autoria da
docente Marise Fonseca dos Santos. Constatou-se que o projeto não implica ônus ao Departamento. Após
discussão, e submetido à votação, o parecer favorável ao projeto foi aprovado e homologado por unanimidade.
Assuntos gerais. O docente Nei Moreira informou que em recente reunião do Conselho de Curadores da UFPR
discutiu-se e constatou-se que não há critérios para distribuição de recursos financeiros entre setores, questionou
se tal fato é consonante entre departamentos dentro do Setor Palotina e ressaltou a importância do
estabelecimento de tal normatização. O docente Cristiano Andrigheto inferiu que tem conhecimento do
procedimento entre departamentos, levando em consideração o número de vagas ocupadas por aluno em cada
departamento e sugeriu levar tal situação à direção para mais esclarecimentos. A presidente informou que já
houve discussão a respeito na APUFPR, recordou que na direção anterior a distribuição dos recursos dos
departamentos eram apresentadas aos docentes e sugeriu levar o assunto ao Conselho Setorial. O docente Nei
Moreira reafirmou a importância de tal discussão tanto a nível departamental quanto setorial. O docente
Cristiano Andrigheto informou que no 02 de junho haverá uma reunião aberta a todos, com a coordenadora da
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – PRPPG, Ana Sofia Clímaco Monteiro de Oliveira a respeito do
Banco de Projetos de Pesquisas e todos estão convidados a participar. A presidente fez considerações sobre a
terceira etapa do estágio probatório dos técnicos Joel Rodrigues dos Santos e Marina Giombelli Rosenberger,
quando obtiveram nota máxima e foram aprovados. Em relação à formação dos grupos de trabalhos de combate
à evasão do Setor Palotina, conforme solicitação da direção, todos os membros foram convidados através de e-
mail, para participação na reunião; os professores Fabio Rogerio Rosado e Cristina Beatriz Aroca Ribeiro
pronunciaram que fazem parte de dos grupos de trabalhos e informarão sobre andamento dos trabalhos aos
colegas do DBC. A docente Marivone Valentim Zabott informou que se aproxima a eleição da CRAPUFPR e o
prazo é até segunda-feira, 31 de junho, para apresentação das chapas concorrentes, solicitou a manifestação dos
interessados dentro do prazo. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a reunião às quinze horas e quarenta e cinco 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 26/08/2021, às 08:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINNE MARIA SPERCOSKI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 26/08/2021, às 08:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ELIANE CRISTINA GRUSZKA VENDRUSCOLO,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 26/08/2021, às 08:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARA REGINA ZADINELLO, TECNICO DE
LABORATORIO AREA, em 26/08/2021, às 09:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO ANDRIGHETO, PROFESSOR DO
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MAGISTERIO SUPERIOR, em 26/08/2021, às 09:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIA BORGES BARROSO, Usuário Externo, em
26/08/2021, às 09:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARINA GIOMBELLI ROSENBERGER, TECNICO DE
LABORATORIO AREA, em 26/08/2021, às 09:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DA ROCHA DOMINGUES ROSA, Usuário
Externo, em 26/08/2021, às 09:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINA BEATRIZ AROCA RIBEIRO, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 26/08/2021, às 10:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO BACELLAR BARREIROS,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 26/08/2021, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEI MOREIRA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 26/08/2021, às 22:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MILTON RONNAU, VICE / SUPLENTE CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE BIOCIENCIAS, em 27/08/2021, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIVONE VALENTIM ZABOTT, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 13/09/2021, às 10:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3740544 e o
código CRC B4D4FFE2.
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