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ATA DE REUNIÃO
Ata da 133.ª reunião (ordinária) do Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade Federal do
Paraná, realizada em dezoito de maio de dois mil e vinte dois. Aos dezoito dias do mês de maio de dois
mil e vinte dois, às catorze horas na sala de aulas 17 do bloco didático IV, reuniu-se o Conselho Setorial,
sob a presidência da Diretora do Setor Palotina, Yara Moretto. Presentes os conselheiros titulares:
Andreia Isaac, Fabricio Schwanz da Silva, Flavio Shigueru Jojima, Leandro Portz, como decano do
Departamento de Zootecnia, Robson Fernando Missio, Silvia Cristina Osaki, Valéria Ghisloti Iared e Vilson
Luis Kunz. Presentes os conselheiros suplentes: Ivanice de Oliveira Candido Neres, Juliano Cordeiro, Leidi
Cecilia Friedrich, Milton Ronnau, Paola Cavalheiro Ponciano, Patricia da Costa Zonetti e Suzana Stefanello.
Conselheiros que enviaram pedidos de justificativa: Anderson da Silva Marcolino, Andre Martins Vaz dos
Santos, Carlos Eduardo Zacarkim, Eduardo Lucas Konrad Burin, Elisabete Takiuchi, Erica Cristina Bueno do
Prado Guirro, Fabiola Bono Fukushima, Geane Maciel Pagliosa, Giovana Alves Diogo, Guilherme Felipe
Lenz, Laercio Augusto Pivetta, Lilian Dena dos Santos, Marcos Vinicius Oliveira de Assis, Marise Fonseca
dos Santos, Mauricio Romani, Raquel Stroher, Roberta Chiesa Bartelmebs, Rodrigo Andre Schulz, Tania
Sila Campioni Magon e Tiago Venturi. Havendo quorum, a Presidente abriu a 133.ª reunião (ordinária) do
Conselho Setorial do Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná. Foi aprovada por unanimidade de
votos a inclusão dos seguintes pontos de pauta: 29. Apreciação do resultado final da consulta acadêmica
para escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Engenharia de Bioprocessos e
Biotecnologia. Processo: 23075.022942/2022-94. Interessado(a): Curso de Engenharia de Bioprocessos e
Biotecnologia. 30. Apreciação do resultado final do teste seletivo para contratação de Professor
Substituto - Edital nº 87/2022-PROGEPE, Área de Conhecimento: Agronomia – Fitotecnia. Processo:
23075.017016/2022-05. Interessado(a): Departamento de Ciências Agronômicas. Seguiram-se os pontos
de pauta: 1. Apreciação da ata da 132.ª reunião ordinária do Conselho Setorial. A ata da 132.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): Vilson Luis
Kunz. Processo: 23075.018389/2022-95. Assunto: Inclusão da disciplina DZO119 - Bubalinocultura no
rol de disciplinas optativas no curso de Medicina Veterinária. Interessado(a): Willian Gonçalves do
Nascimento. O conselheiro relator Vilson Luis Kunz fez a leitura do relato do processo em pauta e exarou
o seguinte parecer conclusivo: “Considerando o acima exposto, sou de parecer favorável a Inclusão da
disciplina DZO119 - Bubalinocultura no rol de disciplinas optativas no curso de Medicina Veterinária”. Não
havendo discussão e aberto o regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 3.
Relator(a): Rodrigo André Schulz. Processo: 23075.017246/2022-66. Assunto: Ajuste Curricular Inclusão da disciplina DEE629 - Tecnologia Cervejeira como optativa para o Curso de Engenharia de
Bioprocessos e Biotecnologia. Interessado(a): Curso de Engenharia de Bioprocessos e
Biotecnologia. A conselheira relatora Leidi Cecilia Friedrich fez a leitura do relato redigido pelo
conselheiro Rodrigo André Schulz, no qual exarou o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer
favorável à inclusão da disciplina DEE629 - Tecnologia Cervejeira no rol de optativas do curso de
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia do Setor Palotina”. Não havendo discussão e aberto o regime
de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 4. Relator(a): Rodrigo André
Schulz. Processo: 23075.066404/2021-21. Assunto: Ajuste Curricular: Inclusão da disciplina DEE602 https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5117482&infra_siste…
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Águas Industriais e para Consumo como optativa para o Curso de Engenharia de Bioprocessos e
Biotecnologia.
Interessado(a):
Curso
de
Engenharia
de
Bioprocessos
e
Biotecnologia. A conselheira relatora Leidi Cecilia Friedrich fez a leitura do relato redigido pelo
conselheiro Rodrigo André Schulz, no qual exarou o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer
favorável à inclusão da disciplina DEE602 - Águas Industriais e para Consumo no rol de optativas do curso
de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia do Setor Palotina. Não havendo discussão e aberto o
regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 5. Relator(a): Maurício
Romani. Processo: 23075.027767/2022-21. Assunto: Contrato tripartite de prestação de serviços a ser
celebrado entre a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Fundação da Universidade Federal do
Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura (FUNPAR) e o Centro Internacional
de Energias Renováveis (CIBiogás). Interessado(a): Helton José Alves. A Presidente relatou o processo
em epígrafe, cujo relator foi o conselheiro Mauricio Romani. O parecer aprovado ad referendum do
Conselho Setorial e consta nele o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer FAVORÁVEL à celebração
do acordo tripartite entre UFPR, a Fundação FUNPAR e a Empresa CIBiogas Energias Renováveis para
prestação de serviços e execução projeto”. Foram avaliados e aprovados por unanimidade de votos os
seguintes pontos: 1) aplicação do plano de trabalho (doc SEI: 4475462); 2) valores previstos a título de
ressarcimento à UFPR, a saber: repasse total no valor de R$313.740,00 dos quais 2% estão previstos para
ressarcimento à UFPR, além de 4% para FDA, 2% para a unidade proponente (DEE) e 2% para a unidade
gestora (Setor Palotina) e; 3) indicação do servidor Eduardo Lucas Konrad Burin para atuar como fiscal.
Não havendo discussão e aberto o regime de votação, a aprovação ad referendum do parecer foi
aprovada
por
unanimidade
de
votos.
6.
Relator(a):
Robson
Fernando
Missio. Processo: 23075.023550/2022-42. Assunto: Acordo entre UFPR, FUNPAR e Empresa 3Di
Engenharia Ltda. Interessado(a): Helton José Alves. O conselheiro relator Robson Fernando Missio fez a
leitura do relato do processo em pauta e exarou o seguinte parecer conclusivo: “Sou de parecer
FAVORÁVEL à celebração do acordo de parceria PDI tripartite entre esta Universidade, a Fundação
FUNPAR e a Empresa 3Di Engenharia LTDA para execução do projeto”. Foram avaliados e aprovados por
unanimidade de votos os seguintes pontos: 1) aplicação do plano de trabalho (doc SEI: 4429323); 2)
valores previstos a título de ressarcimento à UFPR, a saber: repasse total no valor de R$ 50.891,56 dos
quais 2% estão previstos para ressarcimento à UFPR (R$ 405,83), além de 4% para FDA (R$ 811,67), 2%
para a unidade proponente (R$ 405,83) e 2% para a unidade gestora - Setor Palotina (R$ 405,83) e; 3)
indicação da servidora Rita de Cassia dos Anjos para atuar como fiscal. Não havendo discussão e aberto o
regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 7. Relator(a): Juliano
Cordeiro. Processo: 23075.021499/2022-34. Assunto: Apreciação da solicitação de área para um Campo
Agrostológico. Interessado(a): Willian Gonçalves do Nascimento. O conselheiro relator Juliano
Cordeiro fez a leitura do relato do processo em pauta e exarou o seguinte parecer conclusivo: “Destaca-se
que o Prof. Willian Gonçalves do Nascimento deve anexar ao processo o croqui com as dimensões da área
solicitada de acordo com a imagem que consta no Anexo (Doc. SEI 4402710) para fins de registro nos
arquivos da Unidade UDSP da SUINFRA. Deve o referido professor observar as dimensões da área
adjacente que já está sendo utilizada e tem liberação deste conselho de acordo com o Processo SEI n.
23075.047185/2020-08 para evitar sobreposição de áreas. Destaca-se que o Prof. Willian Gonçalves do
Nascimento deve anexar ao processo o período mínimo para uso da área podendo solicitar nova
concessão ao término desta. Avaliando que a solicitação para uso da área não será de caráter
permanente e que o Campo Agrostológico não oferece riscos ambientais e que a área solicitada não se
encontra cedida para outro fim no momento, sou de parecer favorável à cessão temporária da área ao
requerente”. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade de votos. 8. Relator(a): Fabricio Schwanz da Silva. Processo: 23075.028636/202261. Assunto: Celebração de Termo de Cooperação entre esta Universidade e a Associação de Ensino,
Pesquisa e Extensão BIOPARK. Interessado(a): Maurício Guy de Andrade. O conselheiro relator Fabricio
Schwanz da Silva 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 da celebração do Termo de Cooperação Técnica entre a Universidade Federal do
Paraná (UFPR), BIOPARK Educação e a Fundação da Universidade Federal do Paraná (FUNPAR). Foram
avaliados e aprovados por unanimidade de votos os seguintes pontos: 1) Minuta do termo de cooperação
(doc SEI: 4505113) e contribuições e méritos da formalização do acordo; 2) Destaque para o fato do
instrumento não implicar em transferência de recursos financeiros entre os PARTÍCIPES e; 3) indicação de
https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5117482&infra_siste…
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Eduardo Lucas Konrad Burin como fiscal. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, o parecer
foi aprovado por unanimidade de votos. 9. Apreciação do resultado final do teste seletivo para
Professor Substituto segundo Edital n.º 111/22- PROGEPE na área de conhecimento:
Matemática. Processo: 23075.065257/2021-71. Interessado(a): Departamento de Engenharias e
Exatas. Foi aprovado por unanimidade de votos o resultado final do teste seletivo para Professor
Substituto Edital n.º 111/22- PROGEPE na área de conhecimento: Matemática, o qual classificou o
candidato candidato Gustavo Henrique Batista Cassiolato no primeiro lugar geral e, para a classificação da
vaga reservada a candidatos negros, a candidata Elizangela Mendes Pereira foi aprovada e classificada em
primeiro lugar. 10. Apreciação da indicação da comissão eleitoral para escolha de Chefe e Suplente de
Chefe do Departamento de Ciências Agronômicas. Processo: 23075.030598/2022-15. Interessado(a):
Departamento de Ciências Agronômicas. Foi aprovada por unanimidade de votos a composição da
comissão eleitoral para escolha de Chefe e Suplente de Chefe do Departamento de Ciências Agronômicas
com os seguintes membros: Docentes: Alfredo Junior Paiola Albrecht e Roberta Paulert (suplente);
Técnico-administrativos: Joelmir dos Santos e Neivair Sponchiado Pastore (suplente) e; Discentes: Erika da
Silva Bottini e Emanuele Scapin Piccin (suplente). 11. Apreciação da indicação da comissão eleitoral para
escolha de Chefe e Suplente de Chefe do Departamento de Biociências. Processo: 23075.030599/202251. Interessado(a): Departamento de Biociências. Foi aprovada por unanimidade de votos a composição
da comissão eleitoral para escolha de Chefe e Suplente de Chefe do Departamento de Biociências, com os
seguintes membros: Docentes: Cristiano Andrigheto (titular) e Milton Rönnau (suplente); Técnicoadministrativos: Marina Giombelli Rosenberger (titular) e Mara Regina Zadinello (suplente) e; Discentes:
Marciele Aparecida Elsenbach Royer (tiular) e Mateus Willian Tavares da Silva (suplente). 12. Apreciação
do resultado final da consulta acadêmica para escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, Educação Matemática e Tecnologias
Educativas. Processo: 23075.019658/2022-31. Interessado(a): Programa de Pós-Graduação em
Educação em Ciências, Educação Matemática e Tecnologias Educativas. Foi aprovado por unanimidade
de votos o resultado final da consulta acadêmica para escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, Educação Matemática e Tecnologias Educativas, a
qual proclamou eleita a chapa formada pelos candidatos a Coordenadora: Roberta Chiesa Bartelmebs e
Robson Simplicio de Sousa. 13. Apreciação da regulamentação para premiação a ser conferida aos
acadêmicos com melhor desempenho acadêmico dos Cursos do Setor Palotina. Processo:
23075.069680/2020-60. Interessado(a): Unidade de Apoio Acadêmico. A Presidente relatou que o
pedido de apreciação da regulamentação para premiação a ser conferida aos acadêmicos com melhor
desempenho acadêmico dos Cursos do Setor Palotina, no ato da colação de grau com solenidade,
precisaria ser regulamentada. À pedido da Unidade de Apoio Acadêmico, após consulta ao Cerimonial da
Universidade e também sendo um entendimento da Direção, foram analisados os extratos das atas dos
colegiados. A Presidente apresentou a seguinte proposta ao Conselho Setorial: o nome do prêmio
passaria a se chamar “Mérito por desempenho acadêmico” e a premiação será concedida, por curso, ao
aluno participante da solenidade com maior Índice de Rendimento Acadêmico Geral (IRA), sendo o
mínimo 0,80. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade de votos e o nome do prêmio e o
critério passam a ser únicos para todos os cursos do Setor. 14. Apreciação da composição da Comissão
Setorial de Relações Internacionais. Processo: 23075.027405/2020-79. Interessado(a): Cursos de
Graduação do Setor Palotina. Foi aprovada por unanimidade de votos a renovação da composição
da Comissão Setorial de Relações Internacionais por mais dois anos com os seguintes membros: Vagner
Gularte Cortez (Presidente), Leandro Portz e Rita de Cássia dos Anjos. 15. Apreciação da solicitação de
redistribuição da docente Poliana Mendes de Souza (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha
e Mucuri - UFVJM). Processo: 23075.019240/2022-23. Interessado(a): Departamento de Zootecnia. O
docente Leandro Portz, presente como decano do Departamento de Zootecnia, fez uso da palavra e
prestou informes sobre o pedido de redistribuição com permuta imediata entre os docentes Poliana
Mendes de Souza da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM para a UFPR, e o
docente André Muniz Afonso, da UFPR para a UFVJM. Não havendo discussão e aberto o regime de
votação, a solicitação de redistribuição da docente Poliana Mendes de Souza da Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri em permuta com o docente André Muniz Afonso do Departamento de
Zootecnia da UFPR Setor Palotina foi aprovada por unanimidade de votos. 16. Apreciação da solicitação
de licença para tratar de assuntos particulares. Processo: 23075.028890/2022-60. Interessado(a): Jamal
Abd Awadallak. Foi aprovado por unanimidade de votos o pedido de afastamento para tratar de assuntos
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particulares do docente Jamal Abd Awadallak pelo período de três anos de 20/06/2022 a 20/06/2025. 17.
Apreciação da solicitação de abertura de teste seletivo para a área de conhecimento Engenharia de
Bioprocessos e Biotecnologia. Processo: 23075.029357/2022-15. Interessado(a): Departamento de
Engenharias e Exatas. Foi aprovada por unanimidade de votos a solicitação de abertura de teste seletivo
para contratação de professor substituto da área de conhecimento Engenharia de Bioprocessos e
Biotecnologia. A vaga destina-se ao preenchimento dos encargos didáticos do professor Jamal Abd
Awadallak, que solicitou licença para tratar de interesses particulares conforme apreciação do ponto
anterior. 18. Homologação da aprovação ad referendum da solicitação de renovação
do contrato do professor substituto Sergio Ricardo Ferrazoli. Processo: 23075.065256/202127. Interessado(a): Departamento de Engenharias e Exatas. Foi homologada por unanimidade de votos a
aprovação ad referendum da solicitação de renovação do contrato do professor substituto Sergio Ricardo
Ferrazoli até 31/12/2022. A vaga refere-se ao afastamento do docente Jéfer Benedett Dörr para
Doutorado. 19. Homologação da aprovação ad referendum da solicitação de renovação
do contrato da professora substituta Neiva Sales Rodrigues. Processo: 23075.018712/202140. Interessado(a): Departamento de Engenharias e Exatas. Foi homologada por unanimidade de votos a
aprovação ad referendum da solicitação de renovação do contrato da professora substituta Neiva Sales
Rodrigues até 30/06/2022. A vaga refere-se a cessão do docente Elisandro Pires Frigo ao governo do
Estado do Paraná. 20. Homologação da aprovação ad referendum da solicitação de renovação
do contrato do professor substituto Claudinei Martins Guimarães. Processo: 23075.022979/202131. Interessado(a): Departamento de Engenharias e Exatas. Foi homologada por unanimidade de votos a
aprovação ad referendum da solicitação de renovação do contrato do professor substituto Claudinei
Martins Guimarães até 31/12/2022. A vaga refere-se a cessão do docente Jonathan Dieter ao governo do
Estado do Paraná. 21. Homologação da aprovação ad referendum da solicitação de renovação
do contrato da professora substituta Fabiana de Marqui Mantovan. Processo: 23075.018027/202113. Interessado(a): Departamento de Engenharias e Exatas. Foi homologada por unanimidade de votos a
aprovação ad referendum da solicitação de renovação do contrato da professora substituta Fabiana de
Marqui Mantovan até 30/06/2022. A vaga refere-se ao afastamento da docente Danilene Gullich Donin
Berticelli para Pós-Doutorado. 22. Homologação da aprovação ad referendum da solicitação de
renovação
do
contrato
da
professora
substituta
Emanuelle
laçana
Berté
Parisotto. Processo: 23075.068632/2021-35. Interessado(a): Departamento de Engenharias e
Exatas. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da solicitação de
renovação do contrato da professora substituta Emanuelle laçana Berté Parisotto até 30/06/2022. A vaga
refere-se à assunção de encargos na Reitoria do docente Helton José Alves. 23. Homologação da
aprovação ad referendum da solicitação de renovação do contrato da professora substituta Jacqueline
Gabriela Cantu. Processo: 23075.022982/2021-55. Interessado(a): Departamento de Engenharias e
Exatas. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da solicitação de
renovação do contrato da professora substituta Jacqueline Gabriela Cantu até 30/06/2022. A vaga referese ao afastamento da docente Sandra Maria Tieppo para Pós-Doutorado. 24. Homologação da
aprovação ad referendum da solicitação de renovação do contrato da professora substituta Estela Dall
´Agnol Gianezini. Processo: 23075.063571/2021-10. Interessado(a): Departamento de Ciências
Veterinárias. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da solicitação de
renovação do contrato da professora substituta Estela Dall´Agnol Gianezini até 30/06/2022. A vaga
refere-se ao afastamento da docente Mônica Kanashiro Oyafuso para Doutorado. 25. Homologação da
aprovação ad referendum da renovação de contrato de professor substituto para Namor Pinheiro
Zimmermann. Processo: 23075.063578/2021-31. Interessado(a): Departamento de Ciências
Veterinárias. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da solicitação de
renovação do contrato do professor substituto para Namor Pinheiro Zimmermann até 30/06/2022. A
vaga refere-se ao afastamento do docente Anderson Luiz de Carvalho para Doutorado. 26. Homologação
da aprovação ad referendum do pedido de reabertura do concurso público para a área de
conhecimento Computação. Processo: 23075.018316/2022-01. Interessado(a): Departamento de
Engenharias e Exatas. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum do pedido
de reabertura do concurso público para a área de conhecimento Computação, considerando que não
houve candidatos aprovados. 27. Homologação da aprovação ad referendum da solicitação de remoção
do docente Elisandro Pires Frigo do Setor Palotina ao Campus Pontal do
Paraná. Processo: 23075.063977/2020-11. Interessado(a): Elisandro Pires Frigo. A Presidente relatou
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este ponto que trata da solicitação de remoção do docente Elisandro Pires Frigo do Setor Palotina ao
Campus Pontal do Paraná. Explicou que o processo tramitou no Campus Pontal do Paraná e que a vaga
veio logo na sequência da tramitação em Pontal. Não havendo discussão e aberto o regime de votação, a
aprovação ad referendum da solicitação de remoção do docente Elisandro Pires Frigo do Setor Palotina ao
Campus Pontal do Paraná foi homologada por unanimidade de votos. 28. Homologação da aprovação ad
referendum da inclusão da data da 12ª FECITEC - Feira de Ciência e Tecnologia de Palotina no
calendário acadêmico setorial de 2022. Processo: 23075.015401/2022-18. Interessado(a): Camila
Tonezer e Roberta Paulert. Foi homologada por unanimidade de votos a aprovação ad referendum da
data da 12ª FECITEC para o dia 24 de outubro (segunda-feira - evento presencial que utilizará toda a
estrutura de salas de aula do Setor) e de 17 a 24 de outubro - evento no formato virtual. 29. Apreciação
do resultado final da consulta acadêmica para escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso
de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Processo: 23075.022942/2022-94. Interessado(a):
Curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Foi aprovado por unanimidade de votos o
resultado final da consulta acadêmica para escolha de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, a qual proclamou eleita a chapa única composta por Tania
Sila Campioni Magon (Coordenadora) e Adriana Fiorini Rosado (Vice-Coordenadora). 30. Apreciação do
resultado final do teste seletivo para contratação de Professor Substituto - Edital nº 87/2022-PROGEPE,
Área de Conhecimento: Agronomia – Fitotecnia. Processo: 23075.017016/2022-05. Interessado(a):
Departamento de Ciências Agronômicas. Foi aprovado por unanimidade de votos o resultado final do
teste seletivo para contratação de Professor Substituto - Edital nº 87/2022-PROGEPE, área de
conhecimento: Agronomia – Fitotecnia, com o seguinte resultado final: Lílian Angélica Moreira, aprovada
e classificada em primeiro lugar; Maria Eunice Lima Rocha aprovada e classificada em segundo lugar e
Diandro Ricardo Barilli aprovado e classificado em terceiro lugar. Assuntos Gerais. A Presidente relatou o
pedido da docente Ivonete para divulgar que o Colégio Estadual Antonio Carlos Gomes, do Município de
Terra Roxa, receberá o projeto Vem para a UFPR no dia 26 de maio. Pediu para os coordenadores
enviarem materiais e selecionarem alunos para participar do evento. A conselheira Paola informou que o
evento ocorrerá das 19h as 22h e foi feita solicitação de transporte para sair de Palotina as 16h. A
conselheira Patricia da Costa Zonetti, presidente da comissão de recepção dos calouros, explicou o
planejamento das atividades para a primeira semana de aula dos calouros. Informou que haverá palestra
com psicólogo e apresentação das entidades da UFPR tais como: Comissão Orientadora de Estágios,
Programa de Orientação Acadêmica, Biblioteca e Comissão de Relações Internacioais. A Unidade de
Apoio Psicossocial oferecerá oficinas. Informou também que o encerramento se dará com uma festa
julina. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
reunião às 15h20, 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 14:42, 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 ALEXANDRE LEANDRO PEREIRA, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE BIODIVERSIDADE, em 20/07/2022, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por ANDERSON DA SILVA MARCOLINO, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 20/07/2022, às 15:59, 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.
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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 FABRICIO SCHWANZ DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 20/07/2022, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por YARA MORETTO, DIRETOR(A) DO SETOR
PALOTINA, em 21/07/2022, às 14:10, 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 10:09, 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 ALESSANDRO JEFFERSON SATO, DIRETOR(A) DO
SETOR PALOTINA - SP, em 26/07/2022, às 10:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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 LAERCIO AUGUSTO PIVETTA, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGRONOMICAS / SP, em 26/07/2022, às 12:13, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por GIOVANA ALVES DIOGO, Usuário Externo, em
26/07/2022, às 19:04, 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 GEANE MACIEL PAGLIOSA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 28/07/2022, às 10:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por LUCIOLA THAIS BALDAN, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 28/07/2022, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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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 MILTON RONNAU, VICE / SUPLENTE CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE BIOCIENCIAS, em 28/07/2022, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por NEI MOREIRA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
BIOCIENCIAS, em 28/07/2022, às 15:40, 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 NELSON LUIS MELLO FERNANDES, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/07/2022, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por PAOLA CAVALHEIRO PONCIANO, VICE /
SUPLENTE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, ENSINO E CIENCIAS - PL,
em 29/07/2022, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por ANDRE MARTINS VAZ DOS SANTOS, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 02/08/2022, às 08:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4725811 e o
código CRC E70BE39E.
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