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Ata da primeira reunião (ordinária) do Comitê Setorial de Pesquisa da 1 

Universidade Federal do Paraná - Setor Palotina, realizada em oito de agosto de 2 
2019.  3 
Aos oito dias do mês de agosto do ano dois mil e dezenove, às dezesseis horas e trinta minutos, 4 

na sala de reuniões da direção, da Universidade Federal do Paraná - Setor Palotina, reuniu-se a 5 

plenária do Comitê Setorial de Pesquisa, sob a presidência do professor Arthur William de Brito 6 

Bergold, com a presença dos professores Robson Fernando Missio, Cristiano Andrigheto, Victor 7 

Pereira Zwiener, Américo Fróes Garcez Neto, Elisabete Takiuchi e Eliana Santana Lisbôa. Com 8 

o número legal de membros presentes o Presidente declarou iniciada a primeira reunião do 9 

Comitê Setorial de Pesquisa. Ordem do Dia: 1) Caracterização do CSPq. O professor Arthur 10 

William de Brito Bergold explanou sobre sua preocupação em regularizar a situação do CSPq de 11 

forma a atender a resolução 12/14-COPLAD. Comentou que teve uma conversa com a direção 12 

do Setor Palotina sobre a possibilidade de secretária, acesso ao SEI, dentre outros assuntos. Foi 13 

discutido também a questão de inclusão de representação de técnico administrativo e aluno no 14 

Comitê Setorial de Pesquisa do Setor Palotina. Foi decidido que será solicitado a direção do 15 

Setor Palotina a indicação de representes. 2) Cronograma de reuniões. Ficou decidido que não 16 

haverá um cronograma fixo de reuniões do CSPq, entretanto, serão realizadas as reuniões sob 17 

demanda de pauta. 3) Visibilidade do CSPq. Foi discutido neste ponto a possibilidade de 18 

carregar no site do Setor Palotina, ou ser enviado por e-mail, um roteiro que explique o trâmite 19 

de aprovação de projetos de pesquisa. Ficou decidido que será elaborado um pequeno roteiro 20 

para ser divulgado entre os professores do Setor Palotina. 4) Padronização de procedimentos 21 

para registro de novos projetos de pesquisa. O professor Arthur William de Brito Bergold 22 

comentou sobre a padronização dos procedimentos para registro de novos projetos de pesquisa 23 

no Setor Palotina. Foi divulgado também as orientação do Pró-reitor de pesquisa Francisco de 24 

Assis Mendonça em reunião no Setor Palotina, da criação da plataforma BPP (Banco de Projetos 25 

de Pesquisa) integrada ao SIGA. 5) Aprovação de projetos de pesquisa. O professor Robson 26 

Fernando Missio apresentou o projeto de pesquisa sob sua coordenação “Bioprospecção de 27 

bactérias promotoras de crescimento em braquiária e avaliação do efeito da sua aplicação 28 

na comunidade microbiana e no solo”. A professora Eliana Santana Lisbôa apresentou o 29 

projeto “Fundamentos da hermenêutica filosófica na educação em Ciências: possibilidades 30 

formativas para o educador em Química” coordenado pelo professor Robson Simplicio de 31 

Sousa. O professor Arthur William de Brito Bergold apresentou o projeto “Fortalecimento do 32 

Laboratório de Computação Paralela no Setor Palotina” coordenado pelo professor Carlos 33 

Henrique Coimbra Araújo. Colocado os projetos para discussão, os mesmos foram aprovados 34 

por unanimidade. 6) Assuntos gerais. O professor Arthur William de Brito Bergold repassou 35 

informação sobre a SIEPE e instruções sobre a vinculação da produção acadêmica ao projetos de 36 

pesquisa no Lattes. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e deu 37 

por encerrada a reunião às dezoito horas e trinta minutos, da qual eu, professor Robson Fernando 38 

Missio, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada será assinada por todos os presentes. 39 


