
Ata da Sessão Ordinária do Conselho do Setor Litoral da Universidade Federal do 1 
Paraná, realizada em 10 de abril de 2019. 2 
Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sala 3 
multiuso do Setor Litoral da UFPR, reuniu-se o Conselho do Setor Litoral da Universidade 4 
Federal do Paraná, sob a presidência do Diretor, Professor Doutor Renato Bochicchio. 5 
Presente o Vice-Diretor, Professor Doutor Luis Eduardo Cunha Thomassim e os 6 
Conselheiros titulares: Andréa Knabem, Augusto Junior Clemente, Cinthia Maria de Sena 7 
Abrahão, Diomar Augusto de Quadros, Geisiane Caldeira, Juliane Borges Pereira, Marcos 8 
Aurélio Zanlorenzi, Mirella Fontes Ricarte de Oliveira, Paulo Eduardo Angelin, Paulo 9 
Fonseca Ramos de Oliveira, Roberto Eduardo Bueno, Rodrigo Rossi Horochovski, Silvana 10 
Maria Escorsim e Valentim da Silva. Presentes também os Conselheiros suplentes: Cláudia 11 
Garcia Cavalcante, Luís Fernando da Costa Junior, Marcelo Chemin. Foram justificadas as 12 
ausências dos Conselheiros Andressa Kerecz Tavares, Judson Gonçalves de Lima, Liliani 13 
Marilia Tiepolo, Luciana Ferreira e Palmira Sevegnani. O Presidente cumprimentou a todos 14 
e havendo quorum declarou aberta a sessão. Na seqüência foram colocadas em discussão 15 
e votação as atas das reuniões de 10 de outubro de 2018 e de 07 de novembro de 2018, 16 
as quais foram aprovadas por unanimidade. Em seguida o Presidente lembrou que, 17 
conforme divulgado pelo informe eletrônico da Direção, após o encerramento da Reunião 18 
do Conselho Setorial terá na seqüência uma reunião da Direção do Setor com membros do 19 
Conselho Setorial e demais Coordenações do Setor, para tratar da seguinte pauta: 1) 20 
Comunicações da Direção. a) orientações quanto ao registro das atividades de trabalho 21 
docente; b) fluxo e registro de atividades acadêmicas. 2) Análise dos trabalhos de 22 
flexibilidade e integração curricular no Setor Litoral. Em seguida foram submetidas e 23 
aprovadas as seguintes indicações de representantes setoriais junto às instâncias 24 
superiores da Universidade Federal do Paraná, cujos mandatos já expiraram ou estavam 25 
prestes a expirar: 1) Agência UFPR Internacional: Foi informado que o professor Neilor 26 
Vanderlei Kleinubing solicitou a saída da referida representação e será substituído pelo 27 
professor Paulo Rogério Lopes. Os demais integrantes permanecem, a saber: José Lannes 28 
de Melo (Presidente), Michele Louise Schiocchet (docente) e Juliane Borges Pereira 29 
(técnica administrativa). 2) Comitê Assessor de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão 30 
e Cultura - CAEX/PROEC: Foi relatado pelo Presidente que o mandato da professora 31 
Maria da Graça Kfouri Lopes (titular) e Thaís da Silva Souza (suplente) na representação 32 
do referido Comitê estava prestes a expirar e que o docente Rangel Angelotti e a técnica-33 
administrativa Simone Ferreira Naves Angelim serão os novos representantes, titular e 34 
suplente, respectivamente, no CAEX/PROEC/UFPR. 3) Comitê Assessor de Iniciação 35 
Científica (CAIC) da PRPPG: o Presidente informou que os docentes Christiano Nogueira 36 
(titular) e Luciano Fernandes Huergo (suplente) foram indicados para representar o Setor 37 
Litoral no referido Comitê, substituindo as docentes Mayra Taiza Sulzbach (tittular) e Liliani 38 
Marilia Tiepolo (suplente) que tiveram o mandato expirado. O Presidente relatou que os 39 
professores Marcos Cláudio Signorelli e Juliana Quadros são os atuais representantes do 40 
Setor Litoral no Comitê Assessor de Pesquisa (CAP) da PRPPG. 4) Foi informado pelo 41 
Presidente que após algumas consultas, o docente Luiz Everson da Silva se colocou à 42 
disposição para centralizar as ações para a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e 43 
Extensão - SIEPE 2019 e ressaltou que necessitará de mais voluntários, porém, não houve 44 
manifestações e a Direção do Setor informou que fará novas consultas posteriormente. 45 
Ainda sobre o tema, o Presidente comunicou que em breve serão criados comitês setoriais 46 
para apoio a pesquisa e extensão e também a criação de uma unidade de projetos, a qual, 47 
segundo o Presidente, consta na proposta para atualização do Organograma do Setor 48 



Litoral, a qual será apresentada no mês de junho para este Conselho. Antes de prosseguir 49 
com outros informes, o Presidente perguntou se havia alguma objeção quanto às 50 
indicações realizadas para as representações setoriais apresentadas e não houve 51 
manifestações discordantes. Na sequência comunicou que ocorrerá em 15 de abril de 52 
2019, as 14 horas, neste espaço multiuso, reunião sobre a Creditação da Extensão, a qual 53 
contará com a participação de representantes da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 54 
(PROEC). O Presidente informou que em 17 de abril do corrente ocorrerá reunião sobre o 55 
Novo Banco de Projetos de Pesquisas da UFPR. O evento será realizado nesta sala 56 
multiuso, as 14 horas e terá a presença da professora Ana Sofia C. Monteiro D’Oliveira, da 57 
Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia da Pró-Reitoria de 58 
Pesquisa Pós-Graduação (PRPPG). O Presidente enfatizou sobre a importância da 59 
participação no evento, em especial a presença dos Coordenadores de Cursos do Setor, 60 
membros dos comitês setoriais de pesquisa, extensão bem como dos docentes que 61 
desenvolvem projetos de pesquisa. O Conselheiro Marcos Aurélio Zanlorenzi informou que 62 
a Universidade Federal do Paraná está promovendo a III Jornada Universitária em defesa 63 
da reforma agrária e na mesma acontecerá uma série de eventos e espaços de debate e 64 
formação nas diferentes sedes da instituição. Finalizando o informe o referido Conselheiro 65 
convidou os participantes da reunião para divulgar e prestigiar o referido evento. 66 
Encerrados os Informes, passou-se à Ordem do Dia: 1) Processo nº 23075.001599/2019-67 
49. Assunto: Aprovação da 1ª Etapa da Avaliação de Desempenho em Estágio 68 
Probatório. Interessado: Paulo Rogério Lopes. Relatora: Conselheira Cinthia Abrahão. A 69 
Conselheira Cinthia Abrahão exarou parecer favorável à homologação do resultado da 1ª 70 
Etapa da Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório do servidor docente Paulo 71 
Rogério Lopes, destacando que o mesmo obteve 100 (cem) pontos no somatório dos 72 
fatores da referida avaliação. Não havendo manifestações, o Presidente encaminhou para 73 
votação e o parecer da Conselheira Cinthia Abrahão foi aprovado por unanimidade de 74 
votos (18x0). 2) Processo nº 23075.033329/2018-16. Assunto: Homologação da 75 
deliberação ad referendum nº 71/2018-SSL. Termo de Convênio entre a Universidade 76 
Federal do Paraná (UFPR) e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do 77 
Estado do Paraná (SETI/PR). Interessado: Rodrigo Arantes Reis. Relator: Conselheiro 78 
Roberto Eduardo Bueno. O Conselheiro Roberto Eduardo Bueno exarou parecer favorável 79 
a homologação da deliberação ad referendum nº 71/2018-SSL, do Presidente do 80 
Conselho, referente à proposição para o Termo de Convênio entre a Universidade Federal 81 
do Paraná (UFPR) e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do 82 
Paraná (SETI/PR), para execução do projeto “LabMóvel e GLOBE contra o Aedes aegypti 83 
no litoral do Paraná”, aprovado junto ao edital Universidade Sem Fronteiras da SETI/PR. O 84 
Conselheiro relatou que fizeram parte da aprovação ad referendum a Coordenação do 85 
projeto, o plano de trabalho e a equipe técnica do projeto, com os seguintes servidores: 86 
professor doutor Rodrigo Arantes Reis (Coordenador), professor doutor Emerson Joucoski 87 
(Vice-Coordenador) e a servidora técnica-administrativa Paula Fernanda Nogueira 88 
Ramalho (colaboradora). Não havendo manifestações, o Presidente encaminhou para 89 
votação e o parecer do Conselheiro Roberto Eduardo Bueno, favorável à homologação da 90 
deliberação ad referendum nº 71/2018-SSL, foi aprovado por unanimidade de votos (18x0). 91 
3) Processo nº 23075.008649/2019-19. Assunto: Homologação da deliberação ad 92 
referendum nº 13/2019-SSL - Afastamento do país. Interessado: Luiz Augusto Macedo 93 
Mestre. Relator: Conselho Setorial. Em projeção, foi apresentada aos membros do 94 
Conselho Setorial a deliberação ad referendum nº 13/2019-SSL para o afastamento do 95 
país solicitado pelo docente Luiz Augusto Macedo Mestre, para o mesmo participar do III 96 



Congresso Internacional de Tecnologias em Educação, na Universidade de Paris Diderot, 97 
em Paris/França, no período de 30/04/2019 a 05/05/2019. Conforme apresentado, os 98 
encargos didáticos do docente Luiz Augusto Macedo Mestre, durante o seu afastamento 99 
(30/04/2019 a 05/05/2019), ficarão sob a responsabilidade do professor Antônio Luís 100 
Serbena, da Câmara do Curso de Gestão Ambiental deste Setor, a mesma do interessado. 101 
Não havendo manifestações, o Presidente encaminhou para votação e a deliberação ad 102 
referendum nº 13/2019-SSL foi homologada por unanimidade de votos. 4) Processo nº 103 
23075.019698/2019-87. Assunto: Homologação da deliberação ad referendum nº 104 
14/2019-SSL - Afastamento do país. Interessado: Valentim da Silva. Relator: Conselho 105 
Setorial. Em projeção, foi apresentada aos membros do Conselho Setorial a deliberação ad 106 
referendum nº 14/2019-SSL para o afastamento do país solicitado pelo docente Valentim 107 
da Silva, para o mesmo participar do “V ENA – Encuentro Nuestra América”, em La 108 
Serena/Chile, no período de 05/05/2019 a 13/05/2019. Conforme apresentado, os 109 
encargos didáticos do professor Valentim da Silva, durante o seu afastamento (05/05/2019 110 
a 13/05/2019), ficarão sob a responsabilidade do professor Rangel Angelotti, da Câmara do 111 
Curso de Ciências deste Setor, a mesma do interessado. Não havendo manifestações, o 112 
Presidente encaminhou para votação e a deliberação ad referendum nº 14/2019-SSL foi 113 
homologada por unanimidade de votos. 5) Processo nº 23075.020113/2019-71. Assunto: 114 
Homologação da deliberação ad referendum nº 15/2019-SSL - Afastamento do país. 115 
Interessado: Valdo José Cavallet. Relator: Conselho Setorial. Em projeção, foi apresentada 116 
aos membros do Conselho Setorial a deliberação ad referendum nº 15/2019-SSL para o 117 
afastamento do país solicitado pelo docente Valdo José Cavallet, para o mesmo participar 118 
do “V ENA – Encuentro Nuestra América”, em La Serena/Chile, no período de 04/05/2019 119 
a 13/05/2019. Conforme apresentado, os encargos didáticos do professor Valdo José 120 
Cavallet, durante o seu afastamento (04/05/2019 a 13/05/2019), ficaram sob a 121 
responsabilidade do professor Ricardo Rodrigues Monteiro, da Câmara do Curso de 122 
Tecnologia em Gestão Imobiliária deste Setor, a mesma do interessado. Não havendo 123 
manifestações, o Presidente encaminhou para votação e a deliberação ad referendum nº 124 
15/2019-SSL foi homologada por unanimidade de votos. Assim, às quinze horas e trinta 125 
minutos, não havendo mais manifestações e sem mais nenhum assunto a ser tratado, o 126 
Presidente da sessão agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, na 127 
qual eu, Silvana Swiech Bach, secretária, lavrei a presente ata.  128 




