
 

 
  
 
 
 

 

Ata da Sessão da 2ª Câmara do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 1 
Universidade Federal do Paraná, realizada em 11 de novembro de 2019. 2 

Aos onze dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove, às quatorze horas, na 3 
Sala do Conselho Universitário, reuniu-se a Segunda Câmara do Conselho de Ensino, 4 
Pesquisa e Extensão, tendo como Presidente a Conselheira Kelly Cristina de Souza 5 

Prudêncio. Presentes os Conselheiros titulares Camila Silveira da Silva e Rui André 6 
Maggi dos Anjos. Presentes os conselheiros Suplentes Antonio Waldir Cunha da Silva, 7 

Regina Maria Ferreira Lang, Silvana Maria Carbonera Justificaram a ausência os 8 
Conselheiros, Emerson Joucoski, Nilce Nazareno da Fonte, Fabrícia Cabral de Lira 9 
Jordão, Sandramara Scandelari Kusano de Paula Soares. Havendo quórum, deu-se 10 

início à reunião, agradeceu-se a presença. Contava-se também com a participação do 11 
Coordenador da PROGRAD/COPAP, Prof. Julio Gomes. Dando-se a sequência, 12 
havendo quórum, foi colocada em votação a ata da sessão anterior, 10 de outubro de 13 
2019, a qual obteve aprovação unânime.  Deu-se início aos informes: 01) Levado 14 

conhecimento aos conselheiros das informações contidas nos documentos SEI nº 15 
2020029, 2207902 e 2207955 Referentes ao processo.185033/2017-07 no qual houve a 16 

desistência da parte interessada  a discente Camila Paola Rotta (mostrado em tela). 17 

Terminado os informes, deu-se a solicitação da retirada de pauta pela relatora 18 

Conselheira Kelly Cristina de Souza Prudêncio  do Processo: 055376/2019-00) para o 19 
item 01 da convocação, e também solicitada inclusão em pauta do Processo (por e-20 
mail) solicitado pelo Relator Consº Eduardo Todt do processo; com isso retirada e  21 

inclusão foram postos em votação e aprovadas por unanimidade. Então, seguiu-se, a 22 
Ordem do dia: 01) Processo: 071108/2019-27— Afastamento do país no período de 23 

01/12/2019 a 31/05/2019, para cursar Pós-Doutorado em Filosofia, na 24 
Universidade de Ludwig Maximilian Universität München, em 25 

Munique/Alemanha. De interesse de Joel Thiago Klein. Tendo por relator o Consº 26 
Antonio Waldir Cunha da Silva. O qual efetuou a leitura, durante a leitura do parecer 27 
exarado nestes termos: “(...)Somos de PARECER FAVORÁVEL à solicitação de 28 
afastamento do país do docente JOEL THIAGO KLEIN, no período de 01 de dezembro 29 
de 2019 a 31 de maio 2020 (06 meses), para realização de estágio pós doutoral, sob a 30 

supervisão do Prof. Dr. Günter Zöller, no período de 01 de dezembro de 2019 a 31 de 31 
maio de 2020, na Universidade de Ludwig Maximilian Universität München, em 32 
Munique na Alemanha e considerando que suas atividades não serão prejudicadas e o 33 
processo está devidamente instruído conforme legislação pertinente, principalmente 34 
pela resolução nº 66/98 – CEPE e Decreto 9.991 de agosto de 2019(...)”. Abriu-se 35 

para debate e após o parecer foi aprovado por unanimidade de votos 02) Processo: 36 

011073/2019-77— Solicitação de afastamento, no período de 01/01/2020 a 37 
31/07/2020, para dar continuidade   ao desenvolvimento de Projeto de Pesquisa 38 

acerca da Resolução de Problemas em salas de aula do Ensino Fundamental,  no 39 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, em Lisboa/Portugual.. De 40 
interesse de Neila Tonin Agranionih . De relato do Consº Emerson Joucoski.  A  41 
leitura foi feita pela Conselheira Regina Maria Ferreira Lang , o parecer foi exarado 42 

nestes termos: “(...) Considero a presente solicitação de afastamento do país integral 43 



 

 
  
 
 
 

 

para realizar programa de pósdoutorado está em consonância com a legislação 44 
pertinente. Há também informações assertivas da chefe do departamento de Teoria e 45 

Prática de Ensino, Juliana Gisi Martins de Almeida, e do diretor do Setor de 46 
Educação, Marcos Alexandre dos Santos Ferraz, sobre quem assumirá os encargos 47 
didáticos na data de afastamento do país da professora Neila Tonin Agranionih. A 48 
contratação de uma professora substituta está garantida para a data de afastamento 49 
da professora Neila Tonin Agranionih de 01/01/2020 a 31/07/2020. À vista do exposto, 50 

sou de parecer favorável à solicitação ora apreciada(...)”. Abriu-se para debate e após 51 
o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 04) Processo: 074248/2019-57 — 52 

Oferta do novo Curso de Especialização em Governança Corporativa e 53 
Compliance. De interesse do  Departamento de Ciências Contábeis. De relato do  54 
Consº Rui André Maggi dos Anjos. O Conselheiro efetuou a leitura, o parecer foi 55 
exarado nos seguintes termos: “(...) Os documentos apresentados estão em 56 
conformidade com os dispositivos disciplinados na resolução 42/03 do COUN, a 57 

prestação de Contas está de acordo com a resolução 41/17-COPLAD, e os prazos 58 
seguem os termos da resolução 18/03-CEPE, portanto e sou de parecer FAVORÁVEL 59 

ao pedido de abertura do curso de especialização (...)” Abriu-se a discussão e 60 
posteriormente o relato foi aprovado por unanimidade de votos. 05) Processo: 61 

074388/2019-25 — Oferta do novo Curso de Especialização em Educação Física 62 
Escolar. De interesse do Departamento de Educação Física. De relato da Consª  63 
Camila Silveira da Silva.  A Conselheira efetuou a leitura, e o parecer foi exarado nos 64 

seguintes termos: “(...) III. CONCLUSÃO (...) Sou de parecer FAVORÁVEL à 65 

aprovação da oferta do novo Curso de Especialização “Educação Física 66 
Escolar”(...)”. Abriu-se a discussão e após o relato foi aprovado por unanimidade de 67 
votos 06) Processo: 009088/2019-75 — Oferta de nova turma do curso de MBA em 68 

gestão de talentos e comportamento humano. De interesse do Departamento de 69 

Administração Geral e Aplicada (Carolina Valentini Toscani Kim). De relato do 70 
Consº Eduardo Todt. A conselheira Camila Silveira da Silva  efetuou a leitura do 71 
parecer exarado nestes termos: “(...)Parecer favorável à abertura de nova turma, 72 

semipresencial, do curso de especialização MBA em Gestão Estratégica. O período de 73 
execução, inicialmente previsto para agosto de 2019, pode, a critério da coordenação 74 
do curso, ser ajustado considerando a data de efetivo início do curso.(...)”. Após 75 
discussão  relato posto em votação onde obteve aprovação por unanimidade de votos.. 76 
Abriu-se para discussão e após o parecer foi aprovado por unanimidade de votos. Finda 77 

a ordem do dia, e nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a sessão da qual 78 
eu, Elton Barbosa Silveira, lavrei a presente ata. 79 


