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Rua Pioneiro, 2153, - Bairro Jardim Dallas, Palo�na/PR, CEP 85950-000
Telefone: +55 (44) 3211-8500 / 3211-8501 - h�p://www.ufpr.br/

 

ATA DE REUNIÃO

Ata da 130.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palo�na da Universidade Federal do
Paraná, realizada em catorze de março de dois mil e vinte dois. Aos catorze dias do mês de março de
dois mil e vinte dois, às catorze horas 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, Alessandro Jefferson Sato. Presentes os conselheiros �tulares: Alexandre Leandro
Pereira, André Mar�ns Vaz dos Santos, Andreia Isaac, Carlos Eduardo Zacarkim, Flavio Shigueru Jojima,
Geane Maciel Pagliosa, Guilherme Felipe Lenz, Jamal Abd Awadallak, Laercio Augusto Pive�a, Leandro
Portz, Marcos Vinicius Oliveira de Assis, Marise Fonseca dos Santos, Robson Fernando Missio, Rodrigo
Andre Schulz, Tiago Venturi e Vilson Luis Kunz. Presentes os conselheiros suplentes: Anderson da Silva
Marcolino, Eduardo Lucas Konrad Burin, Elisabete Takiuchi, Fabricio da Silva Schwanz, Ivanice de Oliveira
Candido Neres, Juliano Cordeiro, Leidi Cecilia Friedrich, Luciola Thais Baldan, Marina Bevilaqua dos
Santos Paula, Paola Cavalheiro Ponciano, Raquel Stroher, Roberta Chiesa Bartelmebs e Suzana Stefanello.
Convidados e ouvintes: Isac George Rosset, Leandro Paiola Albrecht. Conselheiros que enviaram pedidos
de jus�fica�va: Erica Cris�na Bueno do Prado Guirro, Fabiola Bono Fukushima, Fernando Wyllian Leivas
Trevisan, Mauricio Romani e Silvia Cris�na Osaki. Havendo quorum, a Presidente abriu a 130.ª reunião
(ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palo�na da Universidade Federal do Paraná. Foi aprovado por
unanimidade de votos a inclusão dos pontos de pauta: 22. Apreciação do pedido de prorrogação do
contrato da professora subs�tuta Fabiana de Marqui Mantovan. Processo: 23075.018027/2021-13.
Interessado(a): Departamento de Engenharias e Exatas; 23. Apreciação do pedido de prorrogação do
contrato da professora subs�tuta Jacqueline Gabriela Cantu. Processo: 23075.022982/2021-55.
Interessado(a): Departamento de Engenharias e Exatas; 24. Apreciação do pedido de prorrogação do
contrato da professora subs�tuta Emanuelle laçana Berté Pariso�o. Processo: 23075.068632/2021-35.
Interessado(a): Departamento de Engenharias e Exatas. Foi dada posse aos novos conselheiros: André
Mar�ns Vaz dos Santos (�tular) e Rodrigo Sequinel (suplente) como representantes da Pós-Graduação no
Conselho Setorial. Foi aprovado por unanimidade de votos o pedido de voz do docente Leandro Albrecht
Paiola no ponto de pauta 5. Seguiram-se os pontos de pauta: 1. Apreciação da ata da 128.ª reunião
ordinária do Conselho Setorial. A ata da 128.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 da ata da 129ª reunião extraordinária do Conselho Setorial. A ata da 129.ª reunião
extraordinária do Conselho Setorial foi apreciada e aprovada pelos presentes por unanimidade de votos.
Na sequência, será disponibilizada para assinatura via SEI. 3. Apreciação da proposta de calendário de
reuniões do Conselho Setorial para 2022. Foi proposto o seguinte calendário de reuniões do Conselho
Setorial para 2022: 13 de abril (quarta-feira); 10 de maio (terça-feira); 09 de junho (quinta-feira); 11 de
julho (segunda-feira); 16 de agosto (terça-feira); 14 de setembro (quarta-feira); 17 de outubro (segunda-
feira); 17 de novembro (quinta-feira) e 12 de dezembro (segunda-feira). Não havendo discussão e aberto
o regime de votação, o calendário de reuniões foi aprovado por unanimidade de votos. 4. Relator(a):
Rodrigo Andre Schulz. Processo: 23075.057479/2021-11. Assunto: Criação de disciplina opta�va
"Cuidados Palia�vos na Medicina Veterinária". Interessado(a): Erica Cris�na Bueno do Prado Guirro -
Departamento de Ciências Veterinárias. O relator  Rodrigo Andre Schulz informou que, em conversa com
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a interessada Erica Cris�na Bueno do Prado Guirro, optaram por re�rar da pauta. 5. Relator(a): Carlos
Eduardo Zacarkim. Processo: 23075.040224/2021-19. Assunto: Relatório e Prestação de Contas da E.J.
Supra Pesquisa. Interessado(a): E.J. Supra Pesquisa, Leandro Paiola Albrecht, Alfredo Junior Paiola
Albrecht, Laercio Augusto Pive�a, Coordenação do Curso de Agronomia, Departamento de Ciências
Agronômicas. O conselheiro relator Carlos Eduardo Zacarkim fez a leitura do relato do processo em
pauta e exarou o seguinte parecer conclusivo: “Diante do exposto e tendo em vista que o processo está
devidamente instruído, sou de PARECER FAVORÁVEL à aprovação do Relatório Técnico de A�vidades da
A�vidades da Empresa Júnior Supra Pesquisa, para o período 2021”. Não havendo discussão e aberto o
regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 6. Relator(a): Fabiola Bono
Fukushima. Processo: 23075.071552/2021-67 - tramitação pelo SIGA. Assunto: Apreciação da proposta
de especialização: AGRONEGÓCIO DIGITAL - AGRO 4.0. Interessado(a): Mauricio Guy de Andrade. A
conselheira Geane Maciel Pagliosa fez a leitura do relato redigido pela conselheira Fabiola Bono
Fukushima, a qual 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 2021/1”. Não havendo
discussão e aberto o regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 7. Relator(a):
Alexandre Leandro Pereira. Processo: 23075.014138/2022-31. Assunto: Celebração de Parceria PDI sem
recurso entre esta Universidade e a AMBEV (America´s Beverage Company). Interessado(a): Alessandro
Jefferson Sato.  O conselheiro relator Carlos Eduardo Zacarkim fez a leitura do relato do processo em
pauta e exarou o seguinte parecer conclusivo: “Diante do exposto, dado ao interesse ins�tucional,
levando-se em conta tanto o mérito quanto as jus�fica�vas, sou de parecer favorável ao referido acordo
celebrado entre a UFPR e AMBEV, sem a interveniência da Fundação de Apoio, sob a coordenação da
Prof. Alessandro Jefferson Sato e sob a fiscalização da Prof. Robson Fernando Missio”. O Vice-Diretor
Alessandro Jefferson Sato re�rou-se da sala por ser interessado do processo. Em discussão, foram
destacados os seguintes pontos: i) o mérito e a jus�fica�va da formalização do acordo, para o qua
destacou-se que o projeto se insere nas a�vidades de pesquisa a respeito do cul�vo de lúpulo em
condição de clima subtropical e é relevante para a agricultura local e para o Curso de Agronomia; ii) a
indicação do docente Robson Fernando Missio, servidor da a�va, não par�cipante da equipe, que
aturará como fiscal. Aberto o regime de votação, o parecer, a jus�fica�va e a indicação do servidor foram
aprovados por unanimidade de votos. 8. Homologação da aprovação ad referendum da Minuta de
Protocolo de Intenções entre UFPR, a Fundação da Universidade Federal do Paraná para o
Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura - FUNPAR, o Município de Palo�na e a
Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palo�na - ACIPA para implantação de um Centro de
Inovação de Ciência e Tecnologia – CICT PALOTINA. Processo: 23075.009262/2022-85. Interessado(a):
Maurício Guy de Andrade. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da
Minuta de Protocolo de Intenções entre UFPR, FUNPAR, ACIPA e Município de Palo�na para a
implantação de um Centro de Inovação de Ciência e Tecnologia. O Vice-Diretor fez uso da palavra para
descrever a jus�fica�va do projeto que visa a implantação de um Centro de Inovação de Ciência e
Tecnologia no município de Palo�na que atuará como uma pré-incubadora. Na sequência,foi homologada
por unanimidade de votos a aprovação ad referendum a indicação do docente Maurício Guy de Andrade
para atuar como coordenador. 9. Homologação da aprovação ad referendum do pedido de  solicitação
de renovação do contrato da professora subs�tuta Maria Del Pilar Rodriguez Rodriguez. Processo:
23075.074119/2021-83. Interessado(a): Departamento de Biodiversidade. Foi homologada por
unanimidade de votos a aprovação ad referendum do pedido de  solicitação de renovação do contrato da
professora subs�tuta Maria Del Pilar Rodriguez Rodriguez no período de 01/01/2022 a 30/06/2022. A
vaga refere-se a posse em cargo de Direção da docente Yara More�o. A Presidente relatou que
recentemente o Ministério da Educação entendeu que o cargo de Direção de Setor não teria direito a
subs�tuto. No entanto, explicou que tem negociado isso com a PROGEPE e que por isso as renovações
estão sendo feitas de mês a mês. 10. Homologação da aprovação ad referendum do pedido de
solicitação de renovação do contrato do professor subs�tuto Jhonatan Diego Cavalieri. Processo:
23075.073980/2021-24. Interessado(a): Departamento de Ciências Agronômicas. Foi homologada por
unanimidade de votos a aprovação ad referendum do pedido de solicitação de renovação do contrato do
professor subs�tuto Jhonatan Diego Cavalieri até 31/03/2022.  A vaga refere-se ao afastamento para
licença maternidade da docente Aline Marchese e o subs�tuto também havia ficado responsável por
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parte do encargo didá�co do docente Alessandro Jefferson Sato, atualmente na Vice-Direção. O
conselheiro Laercio Augusto Pive�a relatou que apesar do pedido de prorrogação, o subs�tuto Jhonatan
Diego Cavalieri desis�u da vaga. 11. Homologação da aprovação ad referendum do pedido de
 solicitação de renovação do contrato da professora subs�tuta Fabiana de Marqui Mantovan. Processo:
23075.018027/2021-13. Interessado(a): Departamento de Engenharias e Exatas. Foi homologada por
unanimidade de votos a aprovação ad referendum do pedido de solicitação de renovação do contrato da
professora subs�tuta Fabiana de Marqui Mantovan até dia 31/03/2022. A vaga refere-se ao afastamento
para estudo da docente Danilene Gullich Donin Ber�celli. O conselheiro Carlos Eduardo Zacarkim
informou que os pedidos de renovação estão sendo feitos mensalmente e que portanto houve
homologação do ad referendum neste ponto e novo pedido de renovação no ponto 22. 12. Homologação
da aprovação ad referendum da composição da comissão eleitoral para consulta acadêmica para
escolha de Chefe e Suplente de Chefe do Departamento de Zootecnia. Processo: 23075.005638/2022-
82. Interessado(a): Departamento de Zootecnia. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação
ad referendum da composição da comissão eleitoral para consulta acadêmica para escolha de Chefe e
Suplente de Chefe do Departamento de Zootecnia, composta pelos seguintes membros: Docentes: Lilian
Carolina Rosa da Silva (�tular) e José Antonio de Freitas (suplente); Técnico-administra�vos: Sandra Carla
Forneck (�tular) e Marlise Teresinha Mauerwerk (suplente); e Discentes: Diego Filipe Jares (�tular) e Tais
Caroline Bri� Lopes (suplente). 13. Homologação da aprovação ad referendum do resultado final da
eleição para escolha de Chefe e Suplente de Chefe do Departamento de Zootecnia. Processo:
23075.005638/2022-82. Interessado(a): Departamento de Zootecnia. Foi homologada por unanimidade
de votos a aprovação ad referendum do resultado final da eleição para escolha de Chefe e Suplente de
Chefe do Departamento de Zootecnia, cujo processo eleitoral proclamou eleita a chapa composta por
Lilian Dena dos Santos (chefe) e Leandro Portz (suplente de chefe). A Presidente informou que o processo
está em vias de solicitação de nomeação e agradeceu o docente Leandro Portz que atuou como decano
recentemente. 14. Homologação da aprovação ad referendum do resultado final da eleição para
escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do Programa Mul�cêntrico de Pós-Graduação em
Bioquímica e Biologia Molecular. Processo: 23075.059641/2021-35. Interessado(a): Programa
Mul�cêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular. Foi homologada por unanimidade
de votos a aprovação ad referendum do resultado final da eleição para escolha de Coordenador e Vice-
Coordenador do Programa Mul�cêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular, cujo
processo eleitoral proclamou eleita a chapa composta por coordenadora: Kádima Nayara Teixeira e vice-
coordenadora: Adriana Fiorini Rosado. 15. Homologação da aprovação ad referendum da composição
da comissão eleitoral para consulta acadêmica para escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do
Curso de Engenharia de Aquicultura. Processo: 23075.012633/2022-14. Interessado(a): Curso de
Engenharia de Aquicultura. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da
composição da comissão eleitoral para consulta acadêmica para escolha de Coordenador e Vice-
Coordenador do Curso de Engenharia de Aquicultura, com os seguintes membros: Docentes: Álvaro José
de Almeida Bicudo (�tular) e Carlos Eduardo Zacarkim (suplente); Técnico-administra�vos: Marlise
Teresinha Mauerwerk (�tular) e Dircelei Sponchiado (suplente); e Discentes: Bráulio Silva de Pinho
(�tular) e Samara Moesch (suplente). A Presidente informou que o edital ainda está aberto e que os
interessados podem inscrever chapas. 16. Homologação da aprovação ad referendum do resultado final
da terceira etapa de avaliação de estágio probatório do servidor André Rodrigues da Cunha Barreto
Vianna. Processo: 23075.063392/2021-82. Interessado(a): Comissão avaliadora e Departamento de
Biociências. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum do resultado final da
terceira etapa de avaliação de estágio probatório do servidor André Rodrigues da Cunha Barreto Vianna.
A banca foi composta pelos docentes: Arlei José Birck, Erica Cris�na Bueno do Prado Guirro e Nelson Luis
Mello Fernandes. O avaliado obteve pontuação máxima e concordou com a avaliação. 17. Homologação
da aprovação ad referendum da comissão de homologação de inscrições do concurso público regido
pelo Edital nº 337 - PROGEPE e re�ficado pelo Edital nº 341/21 - PROGEPE, na área de conhecimento:
Medicina Veterinária/Reprodução Animal. Processo: 23075.040561/2021-14. Interessado(a):
Departamento de Ciências Veterinárias. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad
referendum da comissão de homologação de inscrições do concurso público regido pelo Edital nº 337 -
PROGEPE e re�ficado pelo Edital nº 341/21 - PROGEPE, na área de conhecimento: Medicina
Veterinária/Reprodução Animal, composta pelos seguintes membros: Geane Maciel Pagliosa, Marilene
Machado Silva, Nelson Luís Mello Fernandes e Olicies da Cunha (suplente). 18. Homologação da
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aprovação ad referendum da Banca Examinadora do concurso público do concurso público regido pelo
Edital nº 337 - PROGEPE e re�ficado pelo Edital nº 341/21 - PROGEPE, na área de conhecimento:
Medicina Veterinária/Reprodução Animal. Processo: 23075.040561/2021-14. Interessado(a):
Departamento de Ciências Veterinárias. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad
referendum da Banca Examinadora do concurso público do concurso público regido pelo Edital nº 337 -
PROGEPE e re�ficado pelo Edital nº 341/21 - PROGEPE, na área de conhecimento: Medicina
Veterinária/Reprodução Animal, com os seguintes membros: Membros �tulares: Antônio Campanha
Mar�nês (UEM), Adalgiza Pinto Neto (UFFS Realeza), Geane Maciel Pagliosa (UFPR Palo�na), Nelson Luís
Mello Fernandes (UFPR Palo�na) e Silvia Cris�na Osaki (UFPR Palo�na). Membros suplentes: Mauro
Henrique Bueno Camargo (UEM), Marcelo Marcos Montagner (UTFPR), Elisabeth Takiuchi (UFPR
Palo�na), Flavio Shigueru Jojima (UFPR Palo�na) e Katherine Maria Spercoski (UFPR Palo�na). 19.
Homologação da aprovação ad referendum do resultado final do Teste Sele�vo para a área de
conhecimento: Computação. Processo: 23075.065256/2021-27. Interessado(a): Departamento de
Engenharias e Exatas. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum do
resultado final do Teste Sele�vo para a área de conhecimento: Computação, o qual não aprovou nenhum
candidato. 20. Homologação da aprovação ad referendum  da reabertura de teste sele�vo para
contratação de Professor Subs�tuto do Magistério Superior para a área de conhecimento
Computação. Processo: 23075.065256/2021-27. Interessado(a): Departamento de Engenharias e
Exatas. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da reabertura de teste
sele�vo para contratação de Professor Subs�tuto do Magistério Superior para a área de conhecimento
Computação, devido a não aprovação de nenhum candidato, conforme ponto 19. 21. Homologação da
aprovação ad referendum do pedido de remoção para acompanhamento de cônjuge. Processo:
23075.067653/2021-33. Interessado(a): Mabel Karina Arantes Alves - Departamento de Engenharias e
Exatas. O conselheiro Carlos Eduardo Zacarkim relatou este ponto e informou que não haverá subs�tuto.
Na sequência, foi aprovado ad referendum o pedido de remoção no âmbito da UFPR apresentado pela
servidora Mabel Karina Arantes Alves, condicionado o seu retorno à origem (Setor Palo�na/DEE -
Departamento de Engenharias e Exatas) no momento da exoneração de seu cônjuge, Helton José Alves,
 no cargo de direção ocupado em Curi�ba. 22. Apreciação do pedido de prorrogação do contrato da
professora subs�tuta Fabiana de Marqui Mantovan. Processo: 23075.018027/2021-13. Interessado(a):
Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro Carlos Eduardo Zacarkim relatou o pedido de
prorrogação do contrato da professora subs�tuta Fabiana de Marqui Mantovan para até 30/06/2022,
referente ao afastamento da docente Danilene Gullich Donin Ber�celli para Pós-Graduação. Não havendo
discussão e aberto o regime de votação, o o pedido de prorrogação do contrato da professora subs�tuta
Fabiana de Marqui Mantovan foi aprovado por unanimidade de votos. 23. Apreciação do pedido de
prorrogação do contrato da professora subs�tuta Jacqueline Gabriela Cantu. Processo:
23075.022982/2021-55. Interessado(a): Departamento de Engenharias e Exatas. O conselheiro Carlos
Eduardo Zacarkim relatou o pedido de prorrogação do contrato da professora subs�tuta Jacqueline
Gabriela Cantu até 30/06/2022, referente ao afastamento da docente Sandra Maria Tieppo para estudo.
Não havendo discussão e aberto o regime de votação, o o pedido de prorrogação do contrato da
professora subs�tuta Jacqueline Gabriela Cantu foi aprovado por unanimidade de votos. 24. Apreciação
do pedido de prorrogação do contrato da professora subs�tuta Emanuelle laçana Berté Pariso�o.
Processo: 23075.068632/2021-35. Interessado(a): Departamento de Engenharias e Exatas. O
conselheiro Carlos Eduardo Zacarkim relatou o pedido de prorrogação do contrato da professora
subs�tuta Emanuelle laçana Berté Pariso�o até 30/06/2022, referente ao afastamento do docente Helton
José Alves, que assumiu outro cargo em Curi�ba. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, o
o pedido de prorrogação do contrato da professora subs�tuta Emanuelle laçana Berté Pariso�o foi
aprovado por unanimidade de votos. Assuntos Gerais. A Presidente fez informes sobre o orçamento da
UFPR, relatando que houve corte de 11% em relação aos anos anteriores. A Presidente ainda relatou as
dificuldades que a gestão tem encontrado com relação ao orçamento. Surgiram problemas decorrentes
da falta de uso dos equipamentos durante a pandemia. Relatou também que houve drás�ca redução no
número de servidores da manutenção e da limpeza, destacando que restaram apenas quatro
terceirizados para atender todas as demandas da manutenção e que o número de zeladoras também
diminuiu, ao mesmo tempo em que aumentaram as demandas de serviço de limpeza em decorrência da
COVID-19. Ainda, há problemas contratuais com a empresa que oferece os serviços de limpeza, pois ela
não tem contratado o número adequado de zeladoras. Os cortes de recursos também impactaram na
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rota�vidade dos servidores terceirizados uma vez que os salários estão muito baixos. Na sequência,
explicou sobre as dificuldades de trabalhar com a SUINFRA, em especial no que diz respeito a
manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. Haverá um contrato emergencial e o Vice-Diretor relatou
que a autorização está em vias de andamento e a previsão é de que a empresa comece a manutenção em
18/03/2022. A Presidente reforçou seu comprome�mento em levar todas essas questões para discussão
com a Reitoria e de abordar também questões relacionadas a PROGRAD, em especial, o atraso do
calendário acadêmico. Por fim, informou que a previsão de ocupação do seminário, do centro de
convivência e novo almoxarifado é de junho de 2022. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 15h34, 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, CHEFE DA SECAO DE
EXPEDIENTE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SP, em 20/07/2022, às 14:17, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE LEANDRO PEREIRA, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE BIODIVERSIDADE, em 20/07/2022, às 15:51, 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 20/07/2022, às 15:52, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDREIA ISAAC, TECNICO DE LABORATORIO
AREA, em 20/07/2022, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO WILLYAN TREVISAN LEIVAS,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 20/07/2022, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FABIOLA BONO FUKUSHIMA, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS VETERINARIAS - SP, em 20/07/2022, às 16:24, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME FELIPE LENZ, TECNICO DE
LABORATORIO AREA, em 20/07/2022, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HELLEN RAMOS DO PRADO, Usuário Externo, em
26/07/2022, às 10:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ÉRIKA DA SILVA BOTTINI, Usuário Externo, em
26/07/2022, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEIDI CECILIA FRIEDRICH, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 26/07/2022, às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por IVANICE DE OLIVEIRA CANDIDO NERES,
ASSISTENTE SOCIAL, em 26/07/2022, às 11:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DE ASSIS,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 26/07/2022, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LILIAN DENA DOS SANTOS, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 26/07/2022, às 20:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARISE FONSECA DOS SANTOS, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE BIOCIENCIAS, em 28/07/2022, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO ROMANI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 28/07/2022, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por YARA MORETTO, DIRETOR(A) DO SETOR
PALOTINA, em 28/07/2022, às 15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARINA BEVILAQUA DOS SANTOS PAULA,
ADMINISTRADOR, em 28/07/2022, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA DA COSTA ZONETTI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 28/07/2022, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VILSON LUIS KUNZ, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 28/07/2022, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO ANDRE SCHULZ, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 28/07/2022, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por TANIA SILA CAMPIONI MAGON, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 28/07/2022, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VALERIA GHISLOTI IARED, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 28/07/2022, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SILVIA CRISTINA OSAKI, PROFESSOR 3 GRAU, em
28/07/2022, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL STROHER, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 28/07/2022, às 19:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NELSON LUIS MELLO FERNANDES, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/07/2022, às 08:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por PAOLA CAVALHEIRO PONCIANO, VICE /
SUPLENTE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, ENSINO E CIENCIAS - PL,
em 29/07/2022, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO SEQUINEL, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/07/2022, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4725632 e o
código CRC 602E2D11.

Referência: Processo nº 23075.039830/2022-72 SEI nº 4725632

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

