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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da 119.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palo�na da Universidade Federal do Paraná,
realizada em sete de abril de dois mil e vinte um. Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte um, 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, Aline Marchese, Andréia Isaac, Arthur William de Brito Bergold, Carlos Eduardo Zacarkim, Daiane
Gullich Donin, Eliana Santana Lisboa, Erica Cris�na Bueno do Prado Guirro, Flavio Shiguru Jojima, Jamal Abd
Awadallak, José Antônio de Freitas, Laércio Augusto Pive�a, Lilian Carolina Rosa da Silva, Marise Fonseca dos
Santos, Nataniel Osmar Risse, Tiago Venturi e Valéria Ghislo� Iared. Presentes os conselheiros suplentes:
Claudia de Paula Santos, Eduardo Lucas Konrad Burin, Fabricio Schwanz da Silva, Marina Bevilaqua dos
Santos Paula, Paola Cavalheiro Ponciano, Patrícia da Costa Zone�, Roberta Chiesa Bartelmebs, Rodrigo André
Schulz e Suzana Stefanello. Ausência jus�ficada: Carlos Henrique Coimbra Araújo, Guilherme Felipe Lenz,
Ivanice de Oliveira Candido Neres, Raquel Stroher, Robson Fernando Missio e Silvia Cris�na Osaki. Presente
como ouvinte: Isac George Rosset e Willian Goncalves do Nascimento. Havendo quórum, a Presidente deu
início a 119.ª reunião ordinária do Conselho Setorial do Setor Palo�na. Foi aprovada por unanimidade de
votos as inclusãos dos pontos de pauta: 15. Apreciação da avaliação de desempenho em Estágio Probatório,
referente à segunda etapa, do servidor Anderson da Silva Marcolino. Processo: 23075.012147/2021-
15. Interessado(a): Comissão avaliadora; 16. Apreciação da composição da comissão eleitoral para escolha de
Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação. Processo: 23075.017306/2021-
60. Interessado(a): Curso de Licenciatura em Computação; 17. Apreciação do resultado final do Teste Sele�vo
regido pelo Edital 75/2021 –PROGEPE para a área de conhecimento: Ensino de Física. Processo:
23075.005788/2021-13. Interessado(a): Departamento de Sociais e Humanas. Foi aprovada por unanimidade
de votos o pedido de voz da docente Roberta Paulert nos Assuntos Gerais. Seguiram-se os pontos de pauta:
1. Apreciação da ata da 118.ª reunião ordinária do Conselho Setorial do Setor Palo�na. A ata da 118.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. Relator(a): Alexandre Leandro Pereira.
Processo: 23075.012413/2021-00. Assunto: Proposta de alteração de nome do
departamento. Interessado(a): Departamento de Sociais e Humanas. O conselheiro relator Alexandre
Leandro Pereira fez a leitura do relato do processo em pauta e exarou o seguinte parecer conclusivo: “Sugiro
ao conselho do Setor Palo�na acatar a decisão departamental e alterar o Regimento interno do Setor
Palo�na em seu ar�go 4, item 2 alterando o nome do DEPARTAMENTO DE SOCIAIS E HUMANAS (DSH) para
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, ENSINO E CIÊNCIAS (DEC) e submeter a mudança no regimento ao COPLAD”.
Fez uso da palavra o conselheiro Tiago Venturi e contextualizou o pedido de mudança do nome. Os
conselheiros Arthur William de Brito Bergold e Marise Fonseca dos Santos ques�onaram sobre o nome e a
siga escolhidas. Após a discussão, a Plenária recomendou que seja adotada a sigla DEC para manter o padrão
de siglas com três letras dos departamentos do Setor Palo�na. Encerrada a discussão e aberto o regime de
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 3. Relator(a): Aline Marchese. Processo:
23075.013607/2021-14. Assunto: Recurso à decisão tomada pelo colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável sobre corte de bolsas. Interessados(as):
Acadêmicos do Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável - Turma de
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2020. A conselheira relatora Aline Marchese fez a leitura do relato do processo em pauta e exarou o seguinte
parecer conclusivo: “Em observância as considerações supracitadas sou de PARECER DESFAVORÁVEL ao
 recurso à decisão tomada pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e Desenvolvimento
Sustentável sobre corte de bolsas dos alunos”. O conselheiro Tiago Venturi precisou se ausentar da reunião e
não mais par�cipou a par�r deste ponto. Aberta a discussão, a conselheira Lilian Carolina Rosa, como
membro do colegiado do curso, forneceu explicações extras sobre o processo e apreciação no colegiado. A
conselheira Erica Cris�na Bueno do Prado Guirro perguntou se os alunos �veram conhecimento do prazo de
entrega dos relatórios. A relatora informou que um calendário foi aprovado em reunião e constava no site do
programa. Encerrada a discussão e aberto o regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de
votos. 4. Relator(a): Fabricio Schwanz da Silva. Processo: 23075.012242/2021-19. Assunto: Solicitação de
autorização para par�cipação de a�vidade remunerada junto Curso de Especialização “Inventário e
Monitoramento da Biodiversidade” da Pon��cia Universidade Católica do Paraná. Interessado(a):
Fernando Willyan Trevisan Leivas. O conselheiro relator Fabricio Schwanz da Silva fez a leitura do relato do
processo em pauta em que e exarou o seguinte parecer conclusivo: “Pelas considerações acima expostas, sou
de parecer favorável à par�cipação do docente Fernando Willyan Trevisan Leivas junto ao curso de
Especialização em Inventário e Monitoramento da Biodiversidade da Pon��cia Universidade Católica do
Paraná para ministrar a disciplina Inventário e Monitoramento de Insetos com carga horária de 12 horas
aula”. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de
votos. 5. Relator(a): Patrícia da Costa Zone�. Processo: 23075.002884/2021-00. Assunto: Reformulação
curricular do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura do Setor Palo�na. Interessado(a): Curso de
Ciências Biológicas - Licenciatura. A conselheira relatora Patrícia da Costa Zone� fez a leitura do relato do
processo em pauta e exarou o seguinte parecer conclusivo: “Considerando que o processo tramitou e foi
aprovado em todas as instâncias envolvidas e exigidas pela resolução N°30/90-CEPE, sou de parecer
FAVORÁVEL ao encaminhamento da proposta de reformulação da estrutura curricular do curso de Ciências
Biológicas- LiCENCIATURA à PROGRAD”. Na sequência, a conselheira Valéria Ghislo� Iared, coordenadora do
curso, prestou informes sobre os trâmites do processo. Não havendo discussão e aberto o regime de
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 6. Relator(a): Patrícia da Costa Zone�.
Processo: 23075.002891/2021-01. Assunto: Reformulação curricular do Curso de Ciências Biológicas -
Bacharelado do Setor Palo�na. Interessado(a): Curso de Ciências Biológicas -
Bacharelado. A conselheira relatora Patrícia da Costa Zone� fez a leitura do relato do processo em pauta e
exarou o seguinte parecer conclusivo: “Considerando que o processo tramitou e foi aprovado em todas as
instâncias envolvidas e exigidas pela resolução N°30/90-CEPE, sou de parecer FAVORÁVEL ao
encaminhamento da proposta de reformulação da estrutura curricular do curso de Ciências Biológicas-
BACHARELADO à PROGRAD”. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, o parecer foi aprovado
por unanimidade de votos. 7. Relator(a): Robson Fernando Missio. Processo: SIGA/SISPRO. Assunto:
Apreciação da proposta de programa de especialização lato sensu: Agronegócio Digital. Interessado(a):
Maurício Guy de Andrade. Este ponto foi relatado pela conselheira Roberta Chiesa Bartelmebs, ocupante
das cadeiras da Pós-Graduação juntamente com o conselheiro Robson Fernando Missio que jus�ficou a
ausência para esta reunião. Na sequência, a conselheira Roberta Chiesa Bartelmebs fez a leitura do relato do
processo em pauta e exarou o seguinte parecer conclusivo: “Considerando a relevância da proposta, o
cumprimento dos trâmites propostos pela Universidade Federal do Paraná e o cumprimento dos termos
estabelecidos pelas Resoluções vigentes, sou de parecer favorável a aprovação da proposta de projeto de
curso de especialização lato sensu in�tulada Agronegócio Digital – AGRO 4.0.”. Não havendo discussão e
aberto o regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 8. Apreciação da avaliação
de desempenho em Estágio Probatório, referente à segunda etapa, da servidora Gabriele Andresssa
Zatelli. Processo: 23075.005704/2021-33. Interessado(a): Comissão avaliadora. O conselheiro Flavio
Shigueru Jojima relatou o processo deste ponto. A banca foi composta por: Andreia Isaac, Flavio Shigueru
Jojima e Isabel Griep. A pontuação final da avaliada foi 100 (cem) e ela concordou com a avaliação.  Não
havendo discussão e aberto o regime de votação, o resultado da avaliação de desempenho em Estágio
Probatório, referente à segunda etapa, da servidora Gabriele Andresssa Zatelli foi aprovado por unanimidade
de votos. 9. Apreciação da avaliação de desempenho em Estágio Probatório, referente à segunda etapa, da
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servidora Paola Cavalheiro Ponciano. Processo: 23075.006890/2021-28. Interessado(a): Comissão
avaliadora. Neste momento, a interessada re�rou-se da reunião. A Presidente relatou o processo deste
ponto. A banca foi composta por: Marcos Antonio Schreiner, Mauricio Romani e Raquel Angela Speck. A
pontuação final da avaliada foi 100 (cem) e a avaliada concordou com a avaliação. Não havendo discussão e
aberto o regime de votação, o resultado da avaliação de desempenho em Estágio Probatório, referente à
segunda etapa, da servidora Paola Cavalheiro Ponciano foi aprovado por unanimidade de votos. 10.
Homologação da aprovação ad referendum do resultado final da consulta à comunidade acadêmica para
eleição de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Medicina Veterinária do Setor Palo�na. Processo:
23075.050152/2020-37. Interessado(a): Comissão eleitoral e Curso de Medicina Veterinária. A Presidente
relatou a aprovação ad referendum do resultado final da consulta à comunidade acadêmica para eleição de
Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Medicina Veterinária. A comissão eleitoral foi composta por:
Nei Moreira (docente), Marina Giombelli Rosenberger (técnico-administra�vo) e Giovana Alves Diogo
(discente). A votação teve o seguinte resultado: Estavam aptos a votar 69 servidores e 452 discentes do Setor
Palo�na. Votaram no total 40 servidores e 70 discentes. Como resultado final, foi proclamada eleita a chapa
formada pelos candidatos a coordenador, Daiane Gullich Donin e, a vice-coordenador, Geraldo Camilo
Alberton. A Presidente deu boas-vindas aos eleitos. Não havendo discussão sobre este ponto, a aprovação ad
referendum foi homologada por unanimidade de votos. 11. Homologação da aprovação ad referendum do
resultado final do teste sele�vo para a área de conhecimento Zoologia, Ecologia e Gestão Ambiental.
Processo: 23075.068535/2020-61. Interessado(a): Departamento de Biodiversidade. O conselheiro
Alexandre Leandro Pereira fez o relato do teste sele�vo para a área de conhecimento Zoologia, Ecologia e
Gestão Ambiental. A comissão julgadora foi composta por: Lucíola Thais Baldan, Fernando Willyan Trevisan
Leivas e Valéria Ghislo� Iared. O resultado final expressou a aprovação: Maria Del Pilar Rodriguez Rodriguez
 com média final 8,55 (oito vírgula cinquenta e cinco) – aprovada e classificada em primeiro lugar, Pedro
Henrique dos Santos Dias com média final 8,02 (oito vírgula zero dois) – aprovado e classificado em segundo
lugar, Fabrício Mar�ns Dutra com média final 7,96 (sete vírgula noventa e seis) – aprovado e classificado em
terceiro lugar, Diogo Silva Vilela com média final 7,63 (sete vírgula sessenta e três) – aprovado e classificado
em quarto lugar. Não havendo discussão sobre este ponto, a aprovação ad referendum foi homologada por
unanimidade de votos. 12. Homologação da aprovação ad referendum do resultado final do teste sele�vo
para professor subs�tuto na área de conhecimento de Medicina Veterinária e matérias específicas de
Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Silvestres e Técnica Operatória Veterinária. Processo:
23075.068261/2020-19. Interessado(a): Departamento de Ciências Veterinárias. A conselheira Erica Cris�na
Bueno do Prado Guirro relatou o teste sele�vo para professor subs�tuto na área de conhecimento de
Medicina Veterinária e matérias específicas de Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Silvestres e Técnica
Operatória Veterinária. A comissão julgadora foi composta por: Fabíola Bono Fukushima, Luana Célia Stunitz
da Silva e Olicies da Cunha. O resultado final declarou que somente o candidato Namor Pinheiro
Zimmermann foi aprovado. Não havendo discussão sobre este ponto, a aprovação ad referendum foi
homologada por unanimidade de votos. 13. Homologação da aprovação ad referendum do resultado final
do teste sele�vo para professor subs�tuto na área de conhecimento de Medicina Veterinária e matérias
específicas de Clínica Médica de Pequenos Animais e Semiologia Veterinária. Processo:
23075.068259/2020-31. Interessado(a): Departamento de Ciências Veterinárias. A conselheira Erica Cris�na
Bueno do Prado Guirro relatou o teste sele�vo para professor subs�tuto na área de conhecimento de
Medicina Veterinária e matérias específicas de Clínica Médica de Pequenos Animais e Semiologia Veterinária.
A comissão julgadora foi compostar por: Geraldo Camilo Alberton, Maristela de Cássia Seudo Lopes e Nelson
Luis Mello Fernandes. O resultado final declarou que  não houve candidatos aprovados. Em discussão, a
conselheira Erica Cris�na Bueno do Prado Guirro apresentou algumas limitações da Resolução nº 92/06-
CEPE, que estabelece normas para contratação de professor subs�tuto. Informou que a forma de pontuação
do currículo faz com que um candidato com currículo forte desclassifique os demais, o que diminui a
quan�dade de candidatos logo no início do teste. O conselheiro Alexandre Leandro Pereira levantou outras
questões sobre esta resolução e informou que encaminhará um processo à Direção com apontamentos sobre
uma proposta de mudança da resolução. Após a discussão, a aprovação ad referendum deste ponto foi
homologada por unanimidade de votos. 14. Homologação da aprovação ad referendum da reabertura do
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teste sele�vo para professor subs�tuto na área de conhecimento de Medicina Veterinária e matérias
específicas de Clínica Médica de Pequenos Animais e Semiologia Veterinária. Processo:
23075.015363/2021-12. Interessado(a): Departamento de Ciências Veterinárias. A conselheira Erica Cris�na
Bueno do Prado Guirro relatou o pedido de reabertura do teste sele�vo para professor subs�tuto na área de
conhecimento de Medicina Veterinária e matérias específicas de Clínica Médica de Pequenos Animais e
Semiologia Veterinária, em virtude da não aprovação de candidatos explicada no ponto anterior. Não
havendo discussão sobre este ponto, a aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade de votos.
15. Apreciação da avaliação de desempenho em Estágio Probatório, referente à segunda etapa, do
servidor Anderson da Silva Marcolino. Processo: 23075.012147/2021-15. Interessado(a): Comissão
avaliadora. A Presidente relatou o processo deste ponto. A banca foi composta por: Alfredo Junior Paiola
Albrecht, Jéfer Benede� Dörr, Marcos Vinicius Oliveira de Assis. A pontuação final da avaliada foi 100 (cem) e
o avaliado concordou com a avaliação. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, o resultado da
avaliação de desempenho em Estágio Probatório, referente à segunda etapa, do servidor Anderson da Silva
Marcolino foi aprovado por unanimidade de votos. 16. Apreciação da composição da comissão eleitoral
para escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação. Processo:
23075.017306/2021-60. Interessado(a): Curso de Licenciatura em Computação. A conselheira Eliana
Santana Lisboa apresentou proposta de nomes para a composição da comissão eleitoral para escolha de
Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação, considerando o final do
mandato. A comissão será composta pelos seguintes servidores: Docentes: Titular: Marcos Antonio Schreiner
e Suplente: Jéfer Benede� Dörr. Técnico-Administra�vos: Titular: Andreia Melania Mo�er Yabushita e
Suplente: Cassiane Gris Basso. Discentes: Titular: Luciene Nascimento dos Santos e Suplente: Felipe Vieira
Sobral. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, a composição da comissão eleitoral foi
aprovada por unanimidade de votos. 17. Apreciação do resultado final do Teste Sele�vo regido pelo Edital
75/2021 –PROGEPE para a área de conhecimento: Ensino de Física. Processo: 23075.005788/2021-13.
Interessado(a): Departamento de Sociais e Humanas. A conselheira Paola Cavalheiro Ponciano relatou este
ponto. Informou que a vaga era previamente ocupada pela professora subs�tuta Denise Dalcol e decorre da
remoção do docente Valdir Rosa. A comissão julgadora foi composta por Abraão Jesse Capistrano de Souza,
Carlos Henrique Coimbra Araújo e Paola Cavalheiro Ponciano. No resultado final constam as seguintes
aprovações: Andrielle Maria Pauli, com nota 7.1 sendo aprovada em segundo lugar, e Jucelino Cortez, que
teve nota final 8.17 sendo aprovado em primeiro lugar. Não havendo discussão e aberto o regime de
votação, o resultado final do Teste Sele�vo regido pelo Edital 75/2021 –PROGEPE para a área de
conhecimento: Ensino de Física  foi aprovado por unanimidade de votos. Assuntos Gerais. a) Informes sobre
a data da 11a FECITEC: A Roberta Paulert entrou na reunião para informar que, em conjunto com a
Secretaria Municipal da Educação e Cultura de Palo�na, a data da  Feira de Ciência e Tecnologia de Palo�na
para 2021 (11a FECITEC) ficou decidida para os dias 18 a 22 de outubro e a Feira será virtual. b) Informes da
CPPD: A Roberta Paulert prestou informes sobre o registro da oferta das disciplinas de estágio e TCC. Esse
registro não é integrado com o sistema para importação automá�ca entre os sistemas e declarações manuais
não estão sendo aceitas pela CPPD para progressão docente. A Presidente sugeriu que seja agendada uma
reunião com os coordenadores para tratar desse assunto. c) Eleição para chefia do Departamento de
Ciências Veterinárias: informou-se que ocorre hoje ocorre a eleição do DCV e que foi  prorrogada até as 19h
por problemas técnicos. Na sequência, a Presidente prestou informes sobre a testagem contra COVID-19 que
ocorreu ontem no Setor. Também prestou informes sobre as a�vidades do projeto “Cadê Você”, organizado
pelas docentes Ivonete Rossi Bau�tz e Danilene Gullich Donin Ber�celli e que obje�va traçar estratégias que
podem contribuir a permanência dos acadêmicos na graduação, evitando evasão e promovendo retorno à
Universidade. Informou também que há uma Comissão de Gestão Ambiental estabelecida, conforme
orientação da Auditoria da UFPR, e que a comissão em breve elaborará ques�onários para delinear ações
para o Setor. Por fim, reforçou o pedido para que os servidores que frequetam o Setor usem máscara e usem
máscaras corretamente e, se possível, corrijam os colegas caso percebam que alguém está sem ou fazendo
uso incorreto. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada
a reunião às dezesseis horas e trinta e sete minutos, da qual eu, Sabrina Brüne, secretária, lavrei a presente
ata que após ser lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 
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Documento assinado eletronicamente por SABRINA BRUNE, CHEFE DA SECAO DE
EXPEDIENTE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SP, em 14/05/2021, às 08:57, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO SHIGUERU JOJIMA, COORDENADOR (A) DA
COORDENADORIA DO HOSPITAL VETERINARIO - SP, em 17/05/2021, às 09:35, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME FELIPE LENZ, TECNICO DE
LABORATORIO AREA, em 17/05/2021, 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 17/05/2021, às 09:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL STROHER, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 17/05/2021, às 09:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE LEANDRO PEREIRA, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE BIODIVERSIDADE, em 17/05/2021, às 09:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LILIAN CAROLINA ROSA DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 17/05/2021, às 09:47, 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 17/05/2021, às 09:51,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VALERIA GHISLOTI IARED, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 17/05/2021, às 10:16, 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 17/05/2021, às 10:36, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO JEFFERSON SATO, VICE-DIRETOR(A)
DO SETOR PALOTINA, em 17/05/2021, às 10:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA STEFANELLO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 17/05/2021, às 10:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDREIA ISAAC, TECNICO DE LABORATORIO
AREA, em 17/05/2021, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE COIMBRA ARAUJO,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 17/05/2021, às 13:47, 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 17/05/2021, às 23:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DAIANE GULLICH DONIN, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/05/2021, às 08:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por IVANICE DE OLIVEIRA CANDIDO NERES,
ASSISTENTE SOCIAL, em 18/05/2021, às 08:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARINA BEVILAQUA DOS SANTOS PAULA,
ADMINISTRADOR, em 18/05/2021, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ARTHUR WILLIAM DE BRITO BERGOLD,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/05/2021, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por YARA MORETTO, DIRETOR(A) DO SETOR
PALOTINA, em 18/05/2021, às 19:49, 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 25/05/2021, às 11:33, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FABIO ROGERIO ROSADO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 26/05/2021, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ISAC GEORGE ROSSET, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 01/06/2021, às 09:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO ROMANI, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 01/06/2021, às 09:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SILVIA CRISTINA OSAKI, PROFESSOR 3 GRAU, em
01/06/2021, às 10:13, 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 02/06/2021, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JAMAL ABD AWADALLAK, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 07/06/2021, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO GUSMAO BORGES NETO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 07/06/2021, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALINE MARCHESE, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 14/06/2021, às 09:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FABIOLA BONO FUKUSHIMA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 14/06/2021, às 09:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA DE PAULA SANTOS, Usuário Externo, em
14/06/2021, às 09:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MURILLO DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA, Usuário
Externo, em 14/06/2021, às 10:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NATANIEL OSMAR RISSE, Usuário Externo, em
14/06/2021, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3517611 e o
código CRC 8E213022.

Referência: Processo nº 23075.024911/2021-97 SEI nº 3517611

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

