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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da 118.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palo�na da Universidade Federal
do Paraná, realizada em três de março de dois mil e vinte um. Aos três dias do mês de março de
dois mil e vinte um, às oito 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. Presentes os conselheiros �tulares: Alexandre Leandro Pereira, Aline Marchese,
Andreia Isaac, Carlos Eduardo Zacarkim, Carlos Henrique Coimbra Araujo, Erica Cris�na Bueno do
Prado Guirro, Flavio Shigueru Jojima, Guilherme Felipe Lenz, Jose Antonio de Freitas como
decano do Colegiado de Medicina Veterinária, Lilian Carolina Rosa da Silva, Lilian Dena dos
Santos, Marise Fonseca dos Santos, Mauricio Romani, Roberto Rochadelli, como decano do
Colegiado de Medicina Veterinária e Tiago Venturi. Presentes os conselheiros suplentes: Andre
Mar�ns Vaz dos Santos, Fabricio Schwanz da Silva, Giovana Alves Diogo, Luciola Thais Baldan,
Marina Bevilaqua dos Santos Paula, Paola Cavalheiro Ponciano Braga, Patricia da Costa Zone�,
Raquel Stroher, Rodrigo Andre Schulz, Silvia Cris�na Osaki  e Suzana Stefanello. Ausência
jus�ficada: Eliana Santana Lisboa. Presente como ouvinte: Isac George Rosset. Havendo quórum,
a Presidente deu início a 118.ª reunião ordinária do Conselho Setorial do Setor Palo�na. Foi
aprovada por unanimidade de votos as inclusãos dos pontos de pauta: 18. Apreciação do
resultado final do processo sele�vo para Professor Subs�tuto, na Área de Conhecimento
Engenharia Rural, Edital 027/21 - PROGEPE. Processo: 23075.061902/2020-04. Interessado(a):
Departamento de Engenharias e Exatas. 19. Apreciação da solicitação de abertura de teste
sele�vo na Área de Conhecimento: Ensino de Física/Física. Processo: 23075.005788/2021-
13. Interessado(a): Departamento de Sociais e Humanas. 20. Apreciação da solicitação de
abertura de teste sele�vo na Área de Conhecimento: Economia e Desenvolvimento
Rural. Processo: 23075.008798/2021-01. Interessado(a): Departamento de Sociais e
Humanas. 21. Apreciação do resultado da segunda etapa de avaliação de estágio probatório do
docente André Rodrigues da Cunha Barreto Vianna. Processo: 23075.067606/2020-17.
Interessado(a): André Rodrigues da Cunha Barreto Vianna. Foi aprovada por unanimidade de
votos a correção do texto do ponto de pauta 11. para que conste da seguinte forma: 11.
Homologação da aprovação ad referendum da solicitação de prorrogação de afastamento para
estudo (Doutorado) da docente Ana Paula Ramão da Silva. Seguiram-se os pontos de pauta: 1.
Apreciação da ata da 117.ª reunião ordinária do Conselho Setorial do Setor Palo�na. A ata da
117.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. Apreciação
de proposta de calendário para as reuniões Setoriais do primeiro semestre de 2021. A
Presidente apresentou a proposta de aprovar o calendário de reuniões até julho deste ano,
considerando as circunstâncias da pandemia e a retomada do calendário acadêmico. Neste
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sen�do, foram sugeridas as seguintes datas: 03/03/2021, 07/04/2021; 13/05/2021; 11/06/2021
e; 12/07/2021. O turno preferencial das reuniões será vesper�no. Não havendo discussão e
aberto o regime de votação, o calendário de reuniões ordinárias do Conselho Setorial para o
primeiro semestre de 2021 foi aprovado por unanimidade de votos. 3. Relator(a): Patrícia da
Costa Zone�. Processo: 23075.009119/2021-11. Assunto: Recurso interposto por
indeferimento de inscrição em concurso público - Edital 113/2020 PROGEPE - Ensino de
Física. Interessado(a): Lucius Rafael Sichonany Samuel. A conselheira relatora Patricia da Costa
Zone� fez a leitura do relato do processo em pauta. Foram realizados ajustes no texto com base
nas sugestões dos conselheiros. Na sequência, a relatora exarou o seguinte parecer conclusivo:
“Parecer Conclusivo: Sou de parecer desfavorável a juntada da documentação (cópia dos
documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações militares) do candidato Lucius
Rafael Sichonany Samuel no processo e, assim, desfavorável ao deferimento da inscrição do
mesmo”. Aberta a discussão, o conselheiro Tiago Venturi, também membro da comissão de
homologação das inscrições, fez uso da palavra e prestou mais informes sobre os procedimentos
adotados pela Seção de Apoio aos Departamentos, acordados com a comissão. Informou que os
secretários receberam as inscrições por e-mail e confirmavam o recebimento fazendo constar no
corpo desta resposta quais documentos foram entregues pelo candidato em anexo. As
conselheiras Marise Fonseca dos Santos e Luciola Thais Baldan ques�onaram se a primeira
instância é o Conselho Setorial. Em resposta, foi consultada a Resolução n. 66-A/16-CEPE, na qual
consta que, “do resultado da apreciação dos pedidos de inscrições, caberá recurso em única
instância ao Conselho Setorial” (§ 2º do Art. 11). A conselheira Lilian Dena dos Santos ques�onou
se o candidato não teria direto de enviar os documentos posteriormente e relatou recordar-se de
ter par�cipado de outras seleções nas quais o envio posterior foi possível. Apresentou
brevemente uma resolução de outra ins�tuição federal, na qual constava o direito do candidato
para apresentar o documento no pedido de recurso. Em resposta, o conselheiro Flavio
Shigueru Jojima prestou sua opinião informando que é função do candidato a conferência dos
documentos necessários, os quais são requisitos para inscrição e constam no edital. Informou
também que resoluções de outras ins�tuição podem não ser vigentes na UFPR e relatou o
exemplo de outra seleção, esta dentro da UFPR, na qual constava a possibilidade de envio
posterior de documentos destacando que este disposi�vo não consta na resolução que rege os
concursos públicos na UFPR ou no edital do concurso. O conselheiro Alexandre Leandro Pereira
pediu para Tiago Venturi relatar a discussão do assunto na comissão de homologação de
inscrições. Em resposta, o conselheiro Tiago Venturi informou que o aceite do recurso e
deferimento da inscrição poderia incorrer em ilegalidade ao aceitarem administra�vamente
documentos enviados após prazo de inscrição que consta em edital, considerando que não há
previsão legal ou norma�va para tal ato. Informou ainda que outros candidatos também �veram
inscrições não homologadas por não terem entregue todos os documentos necessários, mas que
estes não entraram com recurso. A banca se ques�onou se o deferimento não incorreria em falta
de isonomia perante os demais candidatos. O conselheiro André Mar�ns Vaz dos Santos
informou que, com base em consulta aberta a processos judiciais (mandados de segurança) em
diferentes fóruns, verificou que o tema era ponto pacífico na jurisprudência, não sendo aceitos
recursos de inscrição pela ausência de documentos apresentados fora do prazo. Encerrada a
discussão e aberto o regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos.
4. Apreciação da indicação do Comitê Setorial de Monitoria do Setor Palo�na. Processo:
23075.057255/2020-28. Interessado(a): Setor Palo�na. A Presidente solicitou que os chefes de
Departamento comunicassem os nomes dos indicados para compor o Comitê Setorial de
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Monitoria do Setor, nos termos do Art. 4,  § 1º , da Res. nº 91/99-CEPE. Foram feitas as seguintes
indicações: Departamento de Sociais e Humanas: Raquel Angela Speck (�tular) e Tiago Venturi
(suplente); Departamento de Ciências Agronômicas: Vivian Carre Missio (�tular) e Laercio
Augusto Pive�a (suplente); Departamento de Biodiversidade: Luciola Thais Baldan (�tular) e
Edilson Caron (suplente); Departamento de Ciências Veterinárias: Edna Tereza de Lima (�tular)
e Geane Maciel Pagliosa (suplente); Departamento de Biociências: Luana Celia Stunitz da Silva
(�tular) e Cris�na Beatriz Aroca Ribeiro (suplente); Departamento de Zootecnia: Willian
Gonçalvez do Nascimento (�tular) e Lilian Carolina Rosa da Silva (suplente); Departamento de
Engenharias e Exatas:  Leidi Cecilia Friedrich (�tular) e Fabricio Schwanz da Silva (suplente). Não
havendo discussão e aberto o regime de votação, a composição do Comitê Setorial de Monitoria
do Setor Palo�na foi aprovada por unanimidade de votos. 5. Apreciação da composição da
Banca Examinadora do concurso público regido pelo Edital nº 113/20 - PROGEPE/2020, área de
conhecimento: Ensino de Física. Processo: 23075.065608/2020-63. Interessado: Departamento
de Sociais e Humanas. A Presidente passou a palavra para o conselheiro Tiago Venturi que
apresentou a indicação da composição da Banca Examinadora do concurso público regido pelo
Edital nº 113/20 - PROGEPE/2020, área de conhecimento: Ensino de Física, a saber: Membro 1 -
Externo (Unipampa): Aniara Machado; Membro 2 - UFPR (Jandaia): Hercília Alves Pereira de
Carvalho; Membro 3 - UFPR (Jandaia): William Junior do Nascimento; Membro 4 - UFPR (DSH):
Roberta Chiesa Bartelmebs; Membro 5 - UFPR (DSH): Robson Simplício de Sousa; Suplente de
Membro Externo (UFFS): Jackson Luís Mar�ns Cacciamani; Suplente de Membro UFPR (Externo
ao DSH): Rita de Cássia dos Anjos e Suplente de Membro UFPR (DSH): Tiago Venturi. Não
havendo discussão e aberto o regime de votação, a composição da Banca Examinadora do
concurso público regido pelo Edital nº 113/20 - PROGEPE/2020, área de conhecimento: Ensino de
Física foi aprovada por unanimidade de votos. 6. Apreciação da subs�tuição da coordenação do
projeto: “Atendimento para treinamento em serviço e formação de recursos humanos na área
médica e cirúrgica veterinária” do Hospital Veterinário de Palo�na, junto à Fundação de Apoio
da Universidade – FUNPAR. Processo: 23075.055848/2019-16. Interessado(a): Direção do
Hospital Veterinário. A Presidente passou a palavra para o conselheiro Flavio Shigueru Jojima,
que explicou que em virtude da eleição e início de novo mandato da Coordenadoria do Hospital
Veterinário, houve necessidade de subs�tuir a coordenação do projeto que regulamenta o
convênio do Hospital Veterinário com a FUNPAR, anteriormente exercido pelo servidor Nelson
Luis Mello Fernandes. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, a subs�tuição de
Nelson Luis Mello Fernandes por Flavio Shigueru Jojima como coordenador do projeto:
“Atendimento para treinamento em serviço e formação de recursos humanos na área médica e
cirúrgica veterinária” do Hospital Veterinário de Palo�na, junto à Fundação de Apoio da
Universidade – FUNPAR foi aprovada por unanimidade de votos. 7. Apreciação da indicação de
fiscal do acordo: Contrato entre a Universidade Federal do Paraná e a Fundação FUNPAR, tendo
como objeto: Consolidação do LETA como centro de referência em Engenharia e Tecnologia
aplicada na Aquicultura. Processo: 23075.068752/2019-18. Interessado(a): Carlos Eduardo
Zacarkim (Departamento de Engenharias e Exatas). A Presidente relatou o pedido de
subs�tuição recebido do docente Helton José Alves. Na sequência, foi aprovada por unanimidade
de votos a indicação da servidora Maria Cris�na Milinsk como fiscal do acordo: Contrato entre a
Universidade Federal do Paraná e a Fundação FUNPAR, tendo como objeto: Consolidação do LETA
como centro de referência em Engenharia e Tecnologia aplicada na Aquicultura.8. Homologação
da aprovação ad referendum da indicação de fiscal do acordo: Convênio entre a Universidade
Federal do Paraná e a FUNPAR, tendo como objeto: Consolidação do LABCAR como unidade de
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ensino, pesquisa e extensão em organismos aquá�cos. Processo: 23075.081337/2019-
50. Interessado(a): Eduardo Luis Cuper�no Ballester (Departamento de Zootecnia). Foi
homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da indicação do servidor
Andre Muniz Afonso como fiscal do acordo: Convênio entre a Universidade Federal do Paraná e a
FUNPAR, tendo como objeto: Consolidação do LABCAR como unidade de ensino, pesquisa e
extensão em organismos aquá�cos, em subs�tuição ao docente Helton José Alves.
9. Homologação da aprovação ad referendum da solicitação da prorrogação de contrato da
professora subs�tuta Eloisa Lorenze�. Processo: 23075.009144/2021-96. Interessado(a):
Departamento de Ciências Agronômicas. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação
ad referendum da solicitação da prorrogação de contrato da professora subs�tuta Eloisa
Lorenze� para até 31 de dezembro de 2021. 10. Homologação da aprovação ad referendum da
solicitação de afastamento para estudo (Pós-Doutorado) no país do docente Victor Raul
Neumann Silva. Processo: 23075.021674/2020-21. Interessado(a): Victor Raul Neumann Silva
(Departamento de Engenharias e Exatas). Foi homologada por unanimidade de votos a
aprovação ad referendum da solicitação de afastamento para estudo no país do docente Victor
Raul Neumann Silva para cursar Pós-Doutorado em Engenharia Elétrica na Escola de Engenharia
de São Carlos (EESC) na Universidade de São Paulo (USP). O período do afastamento é de
28/02/2021 a 27/02/2022. 11. Homologação da aprovação ad referendum da solicitação de
prorrogação de afastamento para estudo (Doutorado) da docente Ana Paula Ramão da
Silva. Processo: 23075.068828/2020-49. Interessado(a): Ana Paula Ramão da Silva
(Departamento de Sociais e Humanas). Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação
ad referendum da solicitação de prorrogação de afastamento para estudo da docente Ana Paula
Ramão da Silva para cursar Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Letras, na
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, na cidade de Cascavel/Paraná, no período de
02/04/2021 a 02/04/2023. 12. Homologação da aprovação ad referendum da solicitação de
abertura de teste sele�vo para professor subs�tuto na área de conhecimento: Zoologia,
Ecologia e Gestão Ambiental. Processo: 23075.068535/2020-61. Interessado(a): Departamento
de Biodiversidade. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da
solicitação de abertura de teste sele�vo para professor subs�tuto na área de conhecimento:
Zoologia, Ecologia e Gestão Ambiental. O prazo para conclusão do teste é 11 de março deste ano.
13. Homologação da aprovação ad referendum do resultado final do teste sele�vo, regido pelo
Edital 094/20-PROGEPE, para contratação de professor subs�tuto para a área de conhecimento
Química Geral. Processo: 23075.029221/2020-43. Interessado(a): Departamento de
Engenharias e Exatas. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum do
resultado final do teste sele�vo, regido pelo Edital 094/20-PROGEPE, para contratação de
professor subs�tuto para a área de conhecimento Química Geral.no qual o candidato Diogo La
Rosa Novo ficou na primeira colocação, com nota final 9,49 (nove inteiros e quarenta e nove
centésimos); a candidata Elisângela de Sousa Lima ficou na segunda colocação, com nota final
8,30 (oito inteiros e trinta centésimos); a candidata Kei� Lopes Maestre ficou na terceira
colocação, com nota final 7,75 (sete inteiros e setenta e cinco centésimos); a candidata Letycia
Lopes Ricardo ficou na quarta colocação, com nota final 7,44 (sete inteiros e quarenta e quatro
centésimos); a candidata Izabel Volkveis Zadinelo ficou na quinta colocação, com nota final 7,18
(sete inteiros e dezoito centésimos). 14. Homologação da aprovação ad referendum da
composição da comissão eleitoral para consulta à comunidade acadêmica para escolha de
Chefe e Suplente de Chefe do Departamento de Ciências Veterinárias. Processo:
 23075.004625/2021-13. Interessado(a): Departamento de Ciências Veterinárias. Foi
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homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da composição da comissão
eleitoral para consulta à comunidade acadêmica para escolha de Chefe e Suplente de Chefe do
Departamento de Ciências Veterinárias com os seguintes membros: Docentes: Titular: Marilene
Machado Silva e Suplente: Maristela de Cássia Seudo Lopes; Técnico-administra�vos: Titular:
Pedro Argel Zadinelo Moreira e Suplente: Rosana dos Reis Andrade Maito e Discentes: Titular:
Larissa Yurika Tanabe e Suplente: Deborah Sandri. A comissão encerrou os trabalhos pois não
houve inscrição de chapa para concorrer à vaga. 15. Homologação da aprovação ad
referendum da composição da comissão eleitoral para consulta à comunidade acadêmica para
escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e
Desenvolvimento Sustentável. Processo:  23075.007009/2021-14. Interessado(a): Programa de
Pós-Graduação em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável. Foi homologada por
unanimidade de votos a aprovação ad referendum da composição da comissão eleitoral para
consulta à comunidade acadêmica para escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável com os seguintes
membros: Docentes: Titular: André Mar�ns Vaz dos Santos e Suplente: Lilian Dena dos Santos;
Técnico-administra�vos: Titular: Elisângela Lupa�ni Piovesan e Suplente: Elias Naor Schlosser e
Discentes: Titular: Le�cia dos Santos Alves e Suplente: Erick Patrick dos Anjos Vilhena. A comissão
encerrou os trabalhos pois não houve inscrição de chapa para concorrer à vaga.
16. Homologação da aprovação ad referendum do termo adi�vo do Convênio entre a UFPR e a
FUNPAR, tendo como objeto a construção do Laboratório de Ruminantes (LabRumi). Processo:
23075.067532/2019-77. Interessado(a): José Antônio de Freitas (Departamento de
Zootecnia). Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum do termo
adi�vo do Convênio entre a UFPR e a FUNPAR, tendo como objeto a construção do Laboratório
de Ruminantes (LabRumi). O conselheiro José Antônio de Freitas prestou informes sobre o
convênio e informou que houve prorrogação do prazo do acordo original por
12 (doze) meses, até 01/05/2022. 17. Homologação da aprovação ad referendum da
composição da comissão de homologação de inscrições do concurso público regido pelo Edital
nº 113/20 - PROGEPE/2020, área de conhecimento: Ensino de Física. Processo:
23075.065608/2020-63. Interessado: Departamento de Sociais e Humanas.  Foi homologada por
unanimidade de votos a aprovação ad referendum da composição da comissão de homologação
de inscrições do concurso público regido pelo Edital nº 113/20 - PROGEPE/2020, área de
conhecimento: Ensino de Física com os seguintes membros: Roberta Chiesa Bartelmebs, Robson
Simplício de Souza e Tiago Venturi. 18. Apreciação do resultado final do processo sele�vo para
Professor Subs�tuto, na Área de Conhecimento Engenharia Rural, Edital 027/21 -
PROGEPE. Processo: 23075.061902/2020-04. Interessado(a): Departamento de Engenharias e
Exatas. O conselheiro Carlos Eduardo Zacarkim prestou informes sobre o processo sele�vo para
Professor Subs�tuto, na área de conhecimento Engenharia Rural, Edital 027/21 - PROGEPE. Na
sequência, apresentou o seguinte resultado: o candidato Claudinei Mar�ns Guimarães ficou na
primeira colocação, com nota final 9,50 (nove inteiros e cinquenta centésimos); o candidato
Glaucio Ferreira Loureiro ficou na segunda colocação, com nota final 8,67 (oito inteiros e sessenta
e sete centésimos); a candidata Neiva Sales Rodrigues na terceira colocação, com nota final 8,56
(oito inteiros e cinquenta e seis centésimos); o candidato Rodrigo Moura Pereira ficou na quarta
colocação, com nota final 7,50 (sete inteiros e cinquenta centésimos); o candidato Allan Remor
Lopes ficou na quinta colocação, com nota final 7,32 (sete inteiros e trinta e dois centésimos).
Não havendo discussão e aberto o regime de votação, o resultado final do processo sele�vo para
Professor Subs�tuto, na área de conhecimento: Engenharia Rural, Edital 027/21 - PROGEPE foi
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aprovado por unanimidade de votos. 19. Apreciação da solicitação de abertura de teste sele�vo
na Área de Conhecimento: Ensino de Física/Física. Processo: 23075.005788/2021-
13. Interessado(a): Departamento de Sociais e Humanas. O conselheiro Tiago Venturi
apresentou a solicitação de abertura do teste sele�vo. Informou que o teste refere-se ao término
de contrato da professora subs�tuta Denise Dalcol, subs�tuta do docente Valdir Rosa (remoção).
Não havendo discussão e aberto o regime de votação, a solicitação de abertura de teste sele�vo
na área de conhecimento: Ensino de Física/Física foi aprovada por unanimidade de votos. 20.
Apreciação da solicitação de abertura de teste sele�vo na Área de Conhecimento: Economia e
Desenvolvimento Rural. Processo: 23075.008798/2021-01. Interessado(a): Departamento de
Sociais e Humanas. O conselheiro Tiago Venturi apresentou a solicitação de abertura do teste
sele�vo. Informou que o teste sele�vo refere-se ao término de contrato do professor subs�tuto
Eduardo Gelinski Junior, subs�tuto do docente Luiz Carlos Dias, afastado para doutorado. Não
havendo discussão e aberto o regime de votação, a solicitação de abertura de teste sele�vo na
área de conhecimento: Economia e Desenvolvimento Rural foi aprovada por unanimidade de
votos. 21. Apreciação do resultado da segunda etapa de avaliação de estágio probatório do
docente André Rodrigues da Cunha Barreto Vianna. Processo: 23075.067606/2020-17.
Interessado(a): André Rodrigues da Cunha Barreto Vianna. A conselheira Marise Fonseca dos
Santos relatou a segunda etapa de avaliação de estágio probatório do docente André Rodrigues
da Cunha Barreto Vianna. A banca foi composta por: Arlei José Birck, Luana Célia Stunitz da Silva
e Marilene Machado Silva. O avaliado obteve 100 (cem) pontos e concordou com a avaliação.
Não havendo discussão e aberto o regime de votação, o resultado da segunda etapa de avaliação
de estágio probatório do docente André Rodrigues da Cunha Barreto Vianna foi aprovado por
unanimidade de votos. Assuntos Gerais. A Presidente prestou informes sobre a tramitação do
processo 23075.064390/2020-20, no qual consta um manifesto sobre as dificuldades encontradas
pelos docentes do Departamento de Biociências para assumir cargos administra�vos. O
documento está tramitando entre os demais departamentos para então ser apreciado no
Conselho Setorial. A conselheira Marise Fonseca dos Santos informou que o docente Nei Moreira
é membro do Conselho de Curadores - CONCUR e que o assunto sobre a falta de isonomia entre
as funções gra�ficadas dos chefes de Departamento de Palo�na em comparação aos de outros
Setores da UFPR foi mencionada. A Presidente prestou informes sobre a discussão acerca da
retomada do calendário acadêmico, assunto a ser apreciado em primeira instância pelo CEPE e
posteriormente pelos Setores. Informou também que se reuniu com os acadêmicos para tratar de
assuntos rela�vos às aulas neste período de pandemia. A Presidente informou que o Hospital
Veterinário emprestou respiradores ao Municipio de Palo�na. Por fim, a Presidente repassou
normas para acesso e permanência no Setor. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu
a presença de todos e declarou encerrada a reunião às dez horas e quarenta e quatro 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, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 08/04/2021, às 16:35, 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
09/04/2021, às 09:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por RODRIGO ANDRE SCHULZ, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 09/04/2021, às 09:48, 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
09/04/2021, às 09:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALINE MARCHESE, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 09/04/2021, às 09:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DAIANE GULLICH DONIN, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 09/04/2021, às 09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA STEFANELLO, VICE / SUPLENTE
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE BIODIVERSIDADE, em 09/04/2021, às 09:53,
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 09/04/2021, às 09:55, 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, em
09/04/2021, às 10:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARINA BEVILAQUA DOS SANTOS
PAULA, ADMINISTRADOR, em 09/04/2021, às 10:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LILIAN CAROLINA ROSA DA SILVA,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 09/04/2021, às 10:14, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDREIA ISAAC, TECNICO DE
LABORATORIO AREA, em 09/04/2021, às 10:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE LEANDRO PEREIRA, CHEFE
DO DEPARTAMENTO DE BIODIVERSIDADE, em 09/04/2021, às 10:57, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por YARA MORETTO, DIRETOR(A) DO SETOR
PALOTINA, em 09/04/2021, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ARTHUR WILLIAM DE BRITO BERGOLD,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 09/04/2021, às 11:47, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA DE PAULA SANTOS, Usuário
Externo, em 09/04/2021, às 11:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NATANIEL OSMAR RISSE, Usuário Externo,
em 09/04/2021, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VALERIA GHISLOTI IARED, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 09/04/2021, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO JEFFERSON SATO, VICE-
DIRETOR(A) DO SETOR PALOTINA, em 09/04/2021, às 14:26, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO ROCHADELLI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 09/04/2021, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JAMAL ABD AWADALLAK, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 12/04/2021, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSE ANTONIO DE FREITAS, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA, em 12/04/2021, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO VENTURI, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE SOCIAIS E HUMANAS, em 12/04/2021, às 10:54, 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 12/04/2021, às 10:59,
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 12/04/2021, às 11:11, conforme art.
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1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO SHIGUERU JOJIMA,
COORDENADOR (A) DA COORDENADORIA DO HOSPITAL VETERINARIO - SP,
em 12/04/2021, às 15:18, 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 13/04/2021, às 11:58,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO LUCAS KONRAD BURIN,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 14/04/2021, às 15:34, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTA CHIESA BARTELMEBS,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 14/04/2021, às 15:41, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ELIANA SANTANA LISBOA, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 14/04/2021, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador
3429492 e o código CRC 6FEB9765.
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