
 

 
  
 
 
 

 

Ata da Sessão da 2ª Câmara do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 1 
Universidade Federal do Paraná, realizada em 12 de dezembro de 2019. 2 

Aos doze dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezenove, as 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 Nilce Nazareno da Fonte. 5 
Presentes os Conselheiros titulares Emerson Joucoski, Kelly Cristina de Souza Prudêncio, 6 
Rui André Maggi dos Anjos e Silvana Maria Carbonera. Presente a conselheira Suplente 7 
Regina Maria Ferreira Lang. Justificaram a ausência os Conselheiros, Antônio Waldir 8 
Cunha da Silva, Camila Silveira da Silva, Eduardo Todt, Fabrícia Cabral de Lira e 9 

Sandramara Scandelari Kusano de Paula Soares. Também presentes com o consentimento 10 
da presidência a Profª. Mina Isotani, Suplente de Chefe do Departamento e os Professores 11 

Eduardo Henrique Diniz de Figueiredo e Professor Francisco Carlos Fogaça, ambos do 12 

Departamento de Letras Estrangeiras Modernas— DELEM, assim como a presença de 13 
Madlaine Celia Schreiber  unidade de Curriculum da Coordenação de Políticas de Ensino 14 
de Graduação/ PROGRAD. Dando-se a sequência, havendo quórum, foi colocada em 15 

votação a ata da sessão anterior, 11 de novembro de 2019, a qual obteve aprovação 16 
unânime.  Procedeu-se com os informes: 01) Foi informado à câmara que a Conselheira 17 

Sandramara Scandelari Kusano de Paula Soares estará afastada por motivos de saúde até 18 
dia 13.12.2019.  02) O Conselheiro Rui André Maggi dos Anjos solicitou aos demais 19 
Conselheiros para que comparecessem à Sessão Ordinária do CEPE Pleno (dia 20 

13.12.2019 as 9h), pois em pauta está proposta de nova resolução que dispõe sobre as 21 

atividades de extensão na UFPR a qual visa readequar a Resolução atual, a Res. 72/11-22 
CEPE e destacou que esse assunto é de suma importância para a reformulação dos cursos 23 
de Graduação da UFPR. Findo os informes, foi solicitada a retirada de pauta do Processo: 24 

078413/2019-40 (item 06 da convocação) e a inclusão em pauta do Processo 25 
072252/2019-81 e a solicitado pela presidente para que o a proposta para o calendário de 26 

reuniões do ano de 2020 seja incluso como item da pauta (na pauta consta como item dos 27 
informes). Solicitações postas em votação e aprovadas por unanimidade de votos.  Então, 28 

seguiu-se a Ordem do dia: 01) Processo: 039597/2019-22 - Reformulação curricular do 29 
curso de Engenharia de Aquicultura de Palotina. Tendo por interessado a Coordenação 30 
Do Curso De Engenharia de Aquicultura. De Relato Regina Maria Ferreira Lang. A 31 
Conselheira efetuou a leitura, o parecer foi exarado nos seguintes termos: (...)Tomando 32 
como referência o histórico do processo e sua análise e, ainda, considerando 33 

sua aprovação em todas as instâncias técnicas e legais nesta instituição, sou de 34 
parecer favorável a aprovação da proposta de reforma curricular do Curso de 35 

Engenharia de Aquicultura(...). Abriu-se para discussão e após o relato foi aprovado por 36 
unanimidade de votos. 02) Processo: 076885/2019-68 - Reformulação Curricular do 37 
Curso de Licenciatura em Letras Português e Japonês período noturno. De interesse da 38 
Coordenação do Curso de Licenciatura em Letras Português e Japonês.  Tendo por 39 

relator o  Consº Eduardo Todt. A Consª Silvana Maria Carbonera efetuou a leitura 40 
do parecer exarado nos seguintes termos: (...) Considerando o atendimento das 41 
resoluções vigentes e a motivação apresentada, o parecer é favorável à proposta de 42 
resolução do currículo do curso em tela.(...). Abriu-se a discussão e logo após posto em  43 



 

 
  
 
 
 

 

votação o relato foi aprovado por unanimidade de votos. 03) Processo: 030146/2018-49 - 44 
Reformulação do Curso de Licenciatura em Letras  Inglês período matutino. De interesse 45 

do  Departamento de Letras Estrangeiras Modernas. De relato do Consº Rui André 46 

Maggi dos Anjos. O Conselheiro efetuou a leitura, o parecer foi exarado nos 47 
seguintes termos: (...) Considerando os documentos apresentados e a legislação vigente 48 
sou FAVORÁVEL ao pedido de reformulação do Curso de Letras Inglês.(...). Abriu-se a 49 
discussão e após o relato foi aprovado por unanimidade de votos. 04) Processo: 50 

030142/2018-61 - Reformulação do Curso de Licenciatura em Letras Inglês período 51 
noturno. De interesse do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas. De relato do 52 

Consº Rui André Maggi dos Anjos. O Conselheiro efetuou a leitura, o parecer foi exarado 53 

nos seguintes termos: (...) Considerando os documentos apresentados e a legislação 54 
vigente sou FAVORÁVEL ao pedido de reformulação do Curso de Letras Inglês (...) 55 
Abriu-se para o debate, após isso relato foi aprovado por unanimidade de votos. 05) 56 
Processo: 075015/2019-71 - Reformulação curricular do Programa de Pós-graduação em 57 

Zoologia. Interessada: Coordenação do Programa de Pós-graduação em Zoologia. De 58 
relato da Consª Silvana Maria Carbonera. A Conselheira efetuou a leitura, o parecer foi 59 

exarado nos seguintes termos: “4. Parecer Considerando que o colegiado do Programa de 60 
Pós-graduação em Zoologia aprovou o pedido de reformulação e a Pró-Reitoria de 61 
Pesquisa e Pós-graduação é favorável à reformulação proposta, salvo melhor juízo, sou 62 

de parecer favorável ao pedido de aprovação da reformulação da matriz curricular do 63 
Programa de Pós-graduação em Zoologia, Setor de Ciências Biológicas. Curitiba, 12 de 64 

dezembro de 2019.” Abriu-se para discussão e após posto em votação, o relato, foi 65 

aprovado por unanimidade de votos. 06)  Processo: 218581/2017-12 - Cancelamento do 66 

registro acadêmico por ultrapassar o prazo máximo para   integralização curricular. Tendo 67 
por interessada Fabiane Helene Valmore (Ciências Sociais). De relato da Consª Camila 68 
Silveira da Silva. Durante a leitura do Relato efetuada pelo Consº Emerson Joucoski o 69 

qual foi exarado nestes termos: “(...) Salvo melhor juízo, sou de parecer 70 
DESFAVORÁVEL ao cancelamento do registro acadêmico da estudante.(...) 71 

(...)Recomendo que a estudante tenha o seu prazo de integralização curricular estendido 72 
até o final do primeiro semestre de 2020, conforme aprovação pelo Colegiado do Curso 73 
de Graduação, oportunizando a matrícula em disciplina e o término de seu Trabalho de 74 

Conclusão de Curso(...)”. Solicitado vista ao processo  pela Conselheira Nilce Nazareno 75 
da Fonte o qual foi retirado de pauta. Antes do relato do item 07 por se tratar de  aluna do 76 
curso de Nutrição a Conselheira Regina Maria Ferreira Lang declarou-se impedida, pois 77 

ela é Coordenadora do Curso de Nutrição e retirou-se. 07) Processo: 061276/2019-12 - 78 

Recurso  à  decisão do  COPAP  que   negou   matrícula  da  interessada em  duas 79 
disciplinas eletivas no segundo semestre de 2019(Câmara Revisora). Tendo por 80 
interessada Juciane Elisangela de Paula (Nutrição). Tendo por relator o Consº Antonio 81 
Waldir Cunha da Silva. O qual efetuou a leitura do parecer exarado nos seguintes termos: 82 
“(...) Embasado na Resolução 37/97 – CEPE  que disciplina as normas básicas para as 83 

boas práticas de  controle e registro acadêmicos dos cursos de radiação nesta 84 
Instituição, sou de parecer FAVORÁVEL ao provimento do recurso, em grau de revisão, 85 

para efetivação a matrícula da aluna Juciane Elisangela de Paula nas disciplinas CQ109-86 



 

 
  
 
 
 

 

Química Geral Experimental e MAC009-Bioquímica Clínica II (...)”.o parecer foi 87 
exarado nos seguintes termos: Abriu-se a discussão e após o relato foi aprovado por 88 

unanimidade de votos.  08) Processo: 081870/2019-11 - Solicitação de reativação de 89 
registro acadêmico e conclusão do Curso de Estatística.  De interesse de Daniel Zagroba 90 
Bojanowski (Estatística). Tendo por relator o  Consº Emerson Joucoski. O relator efetuou 91 
a leitura, o parecer exarado nos seguintes termos: “(...) À vista do exposto, não sou de 92 
parecer favorável à solicitação ora apreciada, ou seja, da reativação do registro acadêmico 93 

do estudante Daniel Zagroba Bojanowski e de sua conclusão do curso de Estatística em 94 
2019 (...)”. Abriu-se para debate e após o relato foi aprovado por unanimidade de votos. 95 

09)  Processo: 055376/2019-00 - Solicitação em grau de reconsideração à decisão 96 

desfavorável da Segunda Câmara do CEPE referente à pedido de  quebra de pré-requisito 97 
para cursar a disciplina STO 178 – Prática Específica em Terapia Ocupacional. 98 
Interessada: Solange Silva (Terapia Ocupacional). Tendo por relatora a Consª Kelly 99 
Cristina de Souza Prudêncio. Antes da leitura houve a sustentação oral da aluna Solange 100 

da Silva (interessada); após ela retirar-se da sala a relator Prudêncio leu seu parecer 101 
exarado nos seguintes termos: “(...) Pelas razões apresentadas, este parecer é 102 

FAVORÁVEL ao pedido da aluna Solange da Silva, uma vez que está aprovada nas duas 103 
disciplinas STO158 e STO178. Ressalto que esta decisão está baseada no seu efeito 104 
prático, uma vez que as disciplinas já foram cursadas.(...)”. Abriu-se o debate e após o 105 

relato foi aprovado por unanimidade de votos. 10) Processo: 072252/2019-81 — 106 
Movimentação requerida pelo docente do Departamento de Sociais e Humanas, do Setor 107 

Palotina, para o Centro de Estudos do Mar, da UFPR. De interesse de Valdir Rosa 108 

(Departamento de Sociais e Humanas, do Setor Palotina) . De relato Nilce Nazareno da 109 

Fonte, a qual leu seu parecer exarado nos seguintes termos: “(...) Considerando que há 110 
interesse de ambos Setores, de Palotina e do campus avançado Pontal do Paraná - 111 
Centro de Estudos do Mar, pela remoção docente e que todos os documentos necessários 112 

para o procedimento estão anexos e corretamente preenchidos, de acordo com a 113 
informação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, sou de parecer FAVORÁVEL à 114 

solicitação de movimentação requerida pelo docente VALDIR ROSA do Departamento de 115 
Sociais e Humanas, do Setor Palotina, para o Curso de Licenciatura em Ciências Exatas 116 
do campus Pontal do Paraná - Centro de Estudos do Mar, da UFPR.(...) Registro, 117 

outrossim, que não há qualquer menção no processo do destino da vaga atualmente 118 
ocupada pelo docente VALDIR ROSA no Departamento de Sociais e Humanas, do Setor 119 
Palotina. (...)”. Abriu-se para discussão, após isso o relato foi aprovado por unanimidade 120 

de votos. 11) Proposta de calendário das sessões agendadas para o ano 2020 (art. 21, 121 

alínea g, da Res 90/06 - CEPE). Após apresentação dessa e discussão, ela foi posta em 122 
votação e aprovada por unanimidade de votos. Finda a ordem do dia, e nada mais 123 
havendo a tratar, a Presidente encerrou a sessão da qual eu, Elton Barbosa Silveira, lavrei 124 
a presente ata. 125 


