Conselho de Campus de Realeza

CONSELHO DE CAMPUS – ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2014
Realeza – PR, 08 setembro de 2014
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Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, a partir das treze
horas e trinta e oito minutos, no auditório do Campus Realeza, da Universidade
Federal da Fronteira Sul, sito à Avenida Edmundo Gaievski, 1000 (mil) – Acesso
pela Rodovia PR 182 (cento e oitenta e dois), km 466 (quatrocentos e sessenta e
seis), em Realeza, Paraná, foi realizada a 9ª (nona) Sessão Ordinária de 2014
(dois mil e quatorze) do Conselho de Campus pro tempore, sob a presidência do
Professor José Oto Konzen. Fizeram-se presentes à sessão os seguintes
conselheiros: Amélia Dreyer Machado (Coordenadora do curso de Nutrição), Ana
Paula Inoé Tomazini (Coordenador do curso de Medicina Veterinária), Clóvis
Alencar Butzge (Coordenador Acadêmico), Clóvis Piovezan (Coordenador do curso
de Química), Eduardo de Almeida (Coordenador do curso de Física), Izabel
Aparecida Soares (Coordenadora do curso de Ciências Biológicas), Maikel
Douglas Florintino (Coordenador Administrativo) e Sabrina Casagrande
(Coordenadora do curso de Letras); representantes docentes: Adalgiza Pinto
Neto, Antonio Marcos Myskiw, Letiére Cabreira Soares, Marcelo Zanetti, Márcia
Fernandes Nishiyama, Ruben Alexandre Boelter e Viviane Scheibel de Almeida;
representantes técnicos administrativos em educação: Carlos Eduardo Cereto
e Edineia Paula Sartori Schmitz; representantes discentes: Dioni Angelin e
Martha Menin; representantes da comunidade externa: Inácio Werle; não
compareceram à sessão por motivos justificados os conselheiros: Aparecido
Francisco Bertochi dos Santos (Coordenador do curso de Ciências Naturais) e
participaram da sessão os seguintes conselheiros suplentes: Fabiana Elias
(representante docente) e Edson Antonio Santolin (representante técnico
administrativo em educação); não compareceram à sessão os seguintes
conselheiros: Moacir Marchi Furtado (representante da comunidade externa) e
Sergio Roberto Massagli (Coordenador do curso de Especialização em Ensino de
Língua e Literatura). Conferindo o quórum regimental o presidente cumprimentou
os presentes e declarou aberta a 9ª (nona) Sessão Ordinária do Conselho de
Campus Pro Tempore do Campus Realeza. EXPEDIENTE. 1.1 Informes: A
conselheira Adagilza Pinto Neto informou que a Comissão Permanente de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CPEPE) recebeu 02 (dois) processos de redistribuição e,
como não houve tempo hábil para que fossem incluídos na pauta encaminhada
junto com a convocação da plenária do Conselho, solicitou que os mesmos sejam
incluídos na pauta. O conselheiro Clóvis Alencar Butzge informou que a) nos dias
11 (onze) e 12 (doze) de setembro haverá a visita de comissão do Ministério da
educação (MEC) para avaliação do reconhecimento do curso de Ciências Naturais;
b) do dia 13 (treze) a 17 (dezessete) de outubro haverá a semana do DIVERSA; c)
está sendo programada uma apresentação musical para o dia 27 (vinte e sete) de
setembro com o músico Rennã Fedrigo; d) nos dias 25 (vinte e cinco) e 26 (vinte e
seis) de setembro está prevista visita de comissão do MEC para avaliação do
reconhecimento do curso de Ciências Biológicas; e) o presidente do Núcleo
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Permanente de Pessoal Docente (NPPD), professor Antonio Marcos Myskiw,
agendou reunião para discutir pauta do NPPD no dia 09 (nove) de setembro, às 14
(catorze) horas, no auditório do Campus Realeza; f) no dia 22 (vinte e dois) de
setembro haverá a formação de professores da rede pública estadual, com a
participação de aproximadamente 300 (trezentos) professores. O Presidente
informou que: a) de 08 (oito) a 11 (onze) de setembro estará aberto o edital para
inscrição de candidatos docentes para compor uma vaga remanescente no
Conselho Universitário (CONSUNI); b) foi definida a organização administrativa
dos setores dos Campi da Universidade, ficando estabelecida a alocação dos
setores Tecnologia da Informação (TI) e Restaurante Universitário (RU) na
Assessoria de Gestão, Administração e Serviços; criação de uma assessoria
própria para a biblioteca, que ficará ligada à Coordenação Acadêmica; e criação da
Assessoria de Planejamento e Gestão Ambiental; c) no dia 16 (dezesseis) de
setembro haverá um seminário sobre o RU; d) no dia 17 (dezessete) de setembro
está programada a Mateada Cultural na praça da Igreja Matriz; e) foi regularizado
o uso da plataforma Moodle e, a partir de agora, os documentos do Conselho de
Campus serão disponibilizados na plataforma. 1.2 Aprovação da Ata: a ata da 8ª
(oitava) sessão foi aprovada com algumas ressalvas: esclarecer de que
“passarelas” se trata na linha 78 (setenta e oito); na linha 120 (cento e vinte), onde
diz que “…segundo a Res. 2/2013 – CONSUNI/CPPG não há provento de Prólabore…” deverá ser alterado por “…segundo a Res. 2/2013 – CONSUNI/CPPG, a
docente, por conta da dedicação exclusiva, não poderá receber pró-labore…”; na
linha 122 (cento e vinte e dois), onde diz que “A conselheira Izabel Soares sugeriu
que sejam organizados os horários da docente requerente, estabelecendo os dias
em que ela poderá deslocar-se para a outra instituição.” deverá ser alterado por “A
conselheira Izabel Soares sugeriu que, neste semestre, os horários da professora,
na UNOCHAPECÓ, sejam organizados de modo que não inviabilizem as
atividades da docente, já organizadas na UFFS.”; na linha 138 (cento e trinta e
oito) onde diz que “A conselheira Izabel Soares disse que na Núcleo Permanente
de Pessoal Docente (NPPD) tem uma comissão responsável por elaborar os
critérios de redistribuição.” deverá ser alterado por “A conselheira Izabel Soares
disse que no Núcleo Permanente de Pessoal Docente (NPPD) tem uma comissão
responsável por elaborar uma minuta que estabelecerá os critérios de
redistribuição.”. Logo após passou-se à Ordem do Dia. O presidente apresentou a
pauta da sessão, conforme segue: 2.1 Apreciação do parecer do colegiado do
Curso de Nutrição sobre alteração regime de trabalho de docente (Processo nº
23205.000270/2014-87); 2.2 Apreciação parecer Comissão de Ensino, Pesquisa e
Extensão sobre pedido de redistribuição de Ivanor Luiz Guarnieri (Processo nº
23205.003837/2013-96); 2.3 Apreciação parecer Comissão de Ensino, Pesquisa e
Extensão sobre pedido de redistribuição Bruno dos Santos Pastoriza (Processo nº
23205.001950/2014-18); 2.4 Encaminhamento de processo de remoção de
servidor técnico administrativo (Processo nº 23205.002004/2014-99); 2.5
Andamento do processo de discussão dos GTs de Expansão; 2.6 Formação de
Comissão Eleitoral para conduzir o processo de eleição dos representantes do

Ata da 9ª Sessão Ordinária do Conselho de Campus – Realeza, 08 de setembro de 2014

2 de 6

Conselho de Campus de Realeza

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Campus Realeza na Comissão Própria de Avaliação – CPA. A pauta foi aprovada
com uma única alteração: retirada processo de redistribuição de Ivanor Luiz
Guarnieri do item 2.2 por não conter o parecer da Comissão Permanente de
Pessoal Docente (CPEPE), e inclusão neste item do processo de Marilisa Bialvo
Hoffmann. Na sequência, passou-se ao item 2.1 Apreciação do parecer do
colegiado do Curso de Nutrição sobre alteração regime de trabalho de
docente (Processo nº 23205.000270/2014-87). O Presidente apresentou o
parecer favorável do colegiado do Curso de Nutrição. Mediante questionamento da
mesa, a conselheira Amélia Dreyer Machado, coordenadora do curso de Nutrição,
esclareceu que não há objeção, pelo colegiado do curso, do momento da
diminuição da carga horária da docente. O Presidente colocou em apreciação os
seguintes encaminhamentos: a) acolhimento da redução da jornada de trabalho; b)
liberação imediata da docente. Ambos encaminhamentos foram acolhidos por
unanimidade. Passou-se ao item 2.2 Apreciação parecer Comissão de Ensino,
Pesquisa e Extensão sobre pedido de redistribuição Marilisa Bialvo
Hoffmann (Processo nº 23205.002118/2014-39). A conselheira Adalgiza Neto
apresentou o parecer da Comissão Permanente de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CPEPE) referente ao processo de redistribuição da docente Marilisa Bialvo
Hoffmann; disse que o parecer foi aprovado pela comissão, com algumas
observações: a) que seja acrescentado no processo a ata da reunião do Colegiado
do Curso de Ciências Biológicas ou memorando da Coordenação do curso que
conste que o parecer emitido foi aprovado pelo Colegiado; b) que se cumpram
integralmente os componentes curriculares até o final do semestre letivo, como foi
determinado no parecer do Colegiado do curso. O Presidente disse que, a partir da
aprovação do processo pelo Conselho, até a apreciação pelo MEC e nomeação de
novo servidor, o prazo é de aproximadamente 90 (noventa) dias; disse que o
Campus poderá programar o envio do processo ao MEC, projetando a nomeação
de novo docente para o início do semestre letivo. O conselheiro Clóvis Butzge
sugeriu que conste no despacho o aceite da redistribuição, condicionada à data
em que essa redistribuição poderá ocorrer. O Presidente colocou em apreciação o
processo, com base no parecer apresentado pela CPEPE, e este foi acolhido por
unanimidade. O Presidente disse que será verificada junto ao MEC a possibilidade
de realizar o despacho sugerido pelo conselheiro Clóvis Butzge e, caso contrário,
será acordado com o colegiado do curso o momento mais adequado para
encaminhar o processo ao MEC. Passou-se ao item 2.3 Apreciação parecer
Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre pedido de redistribuição
Bruno dos Santos Pastoriza (Processo nº 23205.001950/2014-18). A CPEPE
apresentou o parecer favorável à solicitação de redistribuição do docente Bruno
dos Santos Pastoriza, e sugeriu que a redistribuição se faça preferencialmente
após a finalização do semestre, com conclusão dos componentes curriculares até
o fim do período letivo. O conselheiro Letiére Cabrera disse que, de acordo com a
última reunião do colegiado de Química, não haveria nenhuma implicação em
relação à redistribuição imediata do docente, visto que o mesmo já vem dividindo
as disciplinas com outros dois docentes. O Presidente colocou em apreciação o

Ata da 9ª Sessão Ordinária do Conselho de Campus – Realeza, 08 de setembro de 2014

3 de 6

Conselho de Campus de Realeza

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

parecer apresentado pela CPEPE e este foi acolhido por unanimidade pelos
conselheiros. Passou-se ao item 2.4 Encaminhamento de processo de remoção
de servidor técnico administrativo (Processo nº 23205.002004/2014-99). O
Presidente disse que na 11ª (décima primeira) Sessão Ordinária do Conselho de
Campus de 2012 (dois mil e doze), ficou decidido que os processos de remoção e
redistribuição dos técnicos administrativos em educação fossem tramitados junto à
Comissão Permanente de Planejamento, Orçamento e Gestão (CPPOG), para que
seja feito um trabalho semelhante ao que é realizado pela CPEPE, no caso dos
servidores docentes. O Presidente apresentou o processo de remoção de Tiago
Favero, e sugeriu que o processo seja encaminhado à CPPOG para análise e
parecer e posteriormente ser apreciado pelo Conselho. A conselheira Edinéia
Schmitz questionou se o processo de Tiago Favero poderia ser apreciado pelo
Conselho sem tramitar pela CPPOG, pois existe uma particularidade por parte do
servidor que solicita a remoção, o que fez com que a chefia alterasse seu parecer,
liberando o servidor sem a reposição da vaga imediatamente. O conselheiro Clóvis
Butzge sugeriu que o processo seja encaminhado à CPPOG para análise e
parecer, e a Direção apreciar o parecer ad referendum. O Presidente sugeriu que
seja feita uma sessão extraordinária no dia 19 de setembro, antes da 3ª (terceira)
Sessão Ampliada dos Conselhos de Campus e Comunitário. O conselheiro Antonio
Myskiw disse que se o Conselho for abrir exceção para apreciar o processo de
Tiago Favero, que também seja apreciado na sessão extraordinária o processo de
Ivanor Luiz Guarnieri. O conselheiro Clóvis Butzge ressaltou que está sendo
discutida a possibilidade de se realizar uma sessão extraordinária para apreciar o
processo de Tiago Favero por haver caráter de urgência, o que não ocorre com o
processo de Ivanor Guarnieri. O Presidente propôs que seja encaminhado o
processo de Tiago Favero para a CPPOG para produção de parecer, e que seja
realizada sessão extraordinária do Conselho de Campus para apreciação deste
parecer no dia 19 (dezenove) de setembro de 2014 (dois mil e catorze).
Considerando que não houve consenso entre os conselheiros referente à
apreciação do processo de Ivanor Guarnieri em sessão extraordinária, mantém-se
o processo dentro da normalidade dos trâmites realizados por este Conselho. Os
conselheiros acolheram o encaminhamento sugerido pelo Presidente. Passou-se
ao item 2.5 Andamento do processo de discussão dos GT's de Expansão. O
Presidente esclareceu que esse item de pauta foi trazido com o intuito de os
Coordenadores dos Grupos de Trabalho (GT's) fazerem um breve relato dos
trabalhos realizados para conhecimento do Conselho de Campus antes da Sessão
Ampliada. A conselheira Viviane Scheibel de Almeida disse que o GT de Ciências
Exatas e Tecnológicas reestruturou o documento encaminhado pela Comissão de
Sistematização, e trouxe as ideias de uma forma mais estruturada; disse que os
trabalhos foram divididos em 03 (três) grandes áreas (licenciatura, bacharelado e
engenharias) e distribuídos entres os integrantes do GT; entre os cursos de
licenciatura, foi melhor delineado o curso de Física – licenciatura; entre os cursos
de bacharelado, foram priorizados os cursos de Química Industrial e Física –
bacharelado; e entre as engenharias, o GT priorizou os cursos de Engenharia de
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Produção, Engenharia de Alimentos e Engenharia Agrícola; ao final, foi finalizado o
documento de acordo com o anexo da Portaria nº 389/GR/UFFS/2014. O
conselheiro Antonio Myskiw, coordenador do GT de Ciências Humanas e Sociais,
disse que foi feita uma reunião inicial em que foi pensada a viabilidade de
implantação de todas as propostas abordadas no GT; disse que, após debate, foi
construída uma proposição na qual foram priorizados os cursos de Pedagogia,
Ciências Socias, Filosofia, História e Administração Pública; disse que a proposta
dos cursos de Ciências Sociais, Filosofia e História já está bem desenhada, assim
como a proposta do curso de Pedagogia, faltando apenas alguns aprofundamentos
e tabelas; em relação ao curso de Administração Pública, o GT ainda precisa
estruturar melhor a proposta. O Presidente fez um breve relato sobre os trabalhos
do GT de Ciências biológicas e Saúde; disse que havia um conjunto de propostas
na área da saúde, porém algumas inviáveis para o Campus desenvolver no
período proposto para a expansão; desse modo, o GT priorizou os trabalhos sobre
os cursos quem possuem um diálogo estabelecido com os demais cursos
presentes no Campus; decidiu-se estruturar as propostas dos cursos de Farmácia
e Psicologia. O Presidente disse que os integrantes do GT de Ciências Agrárias
não acompanharam a publicação da Resolução que indicou as composições dos
GT's, não conseguindo avançar nas propostas; disse que a Coordenadora do GT,
professora Patrícia Romagnolli, se propôs a reunir os integrantes do GT e fazer um
estudo a partir das propostas já indicadas. O Presidente agradeceu o trabalho
realizado pelos GT's; esclareceu que o trabalho da Comissão de Sistematização
não será de incidir sobre cada um dos relatórios dos GT's, mas sim tentar construir
um novo relatório sistemático que aponte as grandes áreas, o que já há no
Campus e o que se propõe a fazer, não sendo necessário aprofundar os
argumentos desenvolvidos em cada curso e, posteriormente, serem anexados ao
relatório síntese da Comissão os relatórios produzidos pelos GT's. A conselheira
Sabrina Casagrande disse que a Comissão tem pouco tempo para fazer a
sistematização, e solicitou que se algum GT tem outros documentos para
encaminhar, que envie até o dia 09 (nove) de setembro, pois a Comissão terá que
se reunir antes da Sessão Ampliada; disse que é impossível produzir a proposta de
mais de um curso no formulário anexo à Portaria nº 389/GR/UFFS/2014 e, ao
encaminhar o formulário ao Conselho Universitário (CONSUNI), será justificado
que existe um formulário com as proposições sistematizadas e que o detalhamento
estará nos anexos. O Presidente ressaltou que esta é apenas uma etapa do
processo, posteriormente o CONSUNI, ao receber os formulários dos Campi,
deverá estabelecer uma metodologia que irá minimamente organizar o material e
apreciá-lo; as propostas que permanecerão nos Campi retornarão para estes para
que sejam aprofundadas e, em seguida, a Instituição apresentará para o MEC seu
plano institucional. Passou-se ao item 2.6 Formação de Comissão Eleitoral para
conduzir o processo de eleição dos representantes do Campus Realeza na
Comissão Própria de Avaliação – CPA. O Presidente disse foi encaminhado pela
secretaria o documento que normatiza a funcionalidade da CPA e uma proposta de
Resolução formada por nomes indicados para compor a Comissão e conduzir o
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processo, sendo eles: a) Amélia Dreyer Machado – representante docente e
presidente da Comissão; b) Dioni Angelin – representante discente; c) Fábio Biasi
Pavão – representante Técnico Administrativo em Educação. O Presidente
consultou os conselheiros presentes sobre eventual disponibilidade de outros
conselheiros para integrar a Comissão que conduzirá o processo eleitoral. Não
havendo interessados, o Presidente colocou em apreciação os nomes indicados e
a proposta de Resolução apresentada. O encaminhamento proposto foi acolhido
pelos conselheiros presentes. Ficou definido até dia 10 (dez) de outubro o prazo
final para a Comissão concluir o processo. Sendo quinze horas e trinta e nove
minutos, e não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu,
Suellen Karoliny Sergel, Secretária da Direção e Órgãos Colegiados, lavrei a
presente Ata que, aprovada, será devidamente assinada por mim e pelo
Presidente.

José Oto Konzen
Presidente

Suellen Karoliny Sergel
Secretária da Direção e Órgãos
Colegiados
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