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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO
Ata da Sessão da 2ª Câmara do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do
Paraná, realizada em 09 de abril de 2020.
Ao nono dia do mês de abril do ano dois mil e vinte, às quatorze horas, na modalidade online, via
plataforma Microso Teams (Oﬃce 365), reuniu-se a Segunda Câmara do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, tendo como Presidente a Conselheira Sandramara Scandelari Kusano de Paula Soares.
Presentes os Conselheiros Titulares Camila Silveira da Silva, Danielle Willeman Su l de Oliveira, Emerson
Joucoski, Karen Fabrícia Venazzi, Marcos Vinícius Gandra de Souza, Nilce Nazareno da Fonte e Rui André
Maggi dos Santos. Presentes os Conselheiros Suplentes Antônio Waldir Cunha da Silva, Eduardo Todt,
Gisele Kliemann e Silvana Maria Carbonera. Jus ﬁcaram a ausência as Conselheiras Kelly Cris na de
Souza Prudêncio e Regina Maria Ferreira Lang. Havendo quórum, a Presidente declarou aberta a sessão
colocando a ata da sessão anterior em análise e votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Em
seguida informes, a Presidente deu as boas-vindas às Conselheiras Karen Fabrícia Venazzi e Maíra Silva
Marques da Fonseca, representantes da comunidade. Com a palavra, a Conselheira Karen Fabrícia
Venazzi agradeceu a recepção e transmi u o abraço do an go Conselheiro Guilherme Brenner Lucchesi.
Na sequência, a Presidente informou que, após a reunião, gostaria de discu r um encaminhamento sobre
um ques onamento feito pelo Professor Gustavo Abib, Coordenador de Cursos de Especialização,
referente ao processo SEI nº 20375.213265/2017-54, curso de Especialização em Atenção Básica em
parceria com a UNASUS. Solicitou, também, que, após a ﬁnalização da pauta, a Conselheira Nilce
Nazareno da Fonte, do Fórum dos Coordenadores da Graduação, relatasse sobre as discussões, que estão
ocorrendo no Fórum, sobre aulas remotas e a suspensão do calendário acadêmico, por conta da crise
gerada pelo COVID-19. Ato seguinte, o Conselheiro Emerson Joucoski informou que essa era a sua úl ma
par cipação como Conselheiro, agradeceu a todos e relatou que aprendeu muito com todos os
pareceres. Na sequência, a Conselheira Gisele Kliemann também comunicou que era a sua úl ma
par cipação na 2ª Câmara, agradeceu pela acolhida e relatou ter aprendido muito. A Presidente, então,
agradeceu a par cipação de ambos os Conselheiros. Encerrados os informes, o Conselheiro Eduardo
Todt, atendendo recomendação da PROGRAD, solicitou pedido de urgência do processo 194076/2017-75.
Em votação, aprovado por unanimidade. Ato seguinte, a Presidente solicitou a re rada do processo
033779/2018-17 e a inversão de pauta do processo 064854/2019-64, passando a ser o item 02.
Solicitações aprovadas, passou-se à Ordem do Dia: 01) Processo: 008140/2020-18 - Reformulação
curricular do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Interessado:
Prof. Dr. Carlos Ricardo Soccol (Coordenador do PPGEBB). O relator, Consº Rui André Maggi dos Anjos,
leu seu parecer favorável, o qual, colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 02)
Processo: 064854/2019-64 - Revalidação do Diploma de Graduação em Engenharia Cartográﬁca e de
Agrimensura. Interessado: Chrisan Gonzalo Pilapanta Amagua. A relatora, Consª Silvana Maria
Carbonera, leu seu parecer favorável. Colocado em discussão e votação, o parecer foi aprovado por
unanimidade. Após seu relato, a Consª Silvana Maria Carbonera se re rou da sessão. 03) Processo:
078738/2019-22 - Oferta do novo Curso de Especialização em Engenharia Automo va. Interessado:
Departamento de Engenharia Elétrica/Setor de Tecnologia. O relator, Consº Emerson Joucoski, leu seu
parecer favorável à oferta. Após ampla discussão, o parecer foi aprovado por unanimidade. 04) Processo:
215292/2017-61 - Cancelamento do registro acadêmico de Ricardo de Lima Souza (Engenharia,
Habilitação Engenharia Civil, Diurno). O Relator, Consº Rui André Maggi dos Anjos, inicialmente fez uma
breve explicação sobre o processo. Em seguida leu seu parecer favorável ao cancelamento do registro
acadêmico. Posto em discussão, foram levantados alguns ques onamentos, tendo por ﬁm o pedido de
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vista feito pela Consª Danielle Willemann Su l de Oliveira. Na sequência, havendo manifestação do
interessado do item 05 em fazer uso da palavra, a Presidente entrou em contato com esse para par cipar
da sessão. Tendo em vista a necessidade de aguardar a entrada do Sr. Wanderley Ribeiro Almeida na
plataforma Microso Teams, a Presidente sugeriu a discussão do item levantado nos informes: processo
213265/2017-54, curso de Especialização em Atenção Básica em parceria com a UNASUS. A Presidente
fez um breve relato de como se deu o andamento da especialização e do pedido feito pela PRPPG. Após
debate e indicações de sugestão, foi realizado o seguinte encaminhamento: formalização do pedido via
Coordenação do Curso de Especialização, anexando-se o e-mail da PRPPG e da PROPLAN para posterior
deliberação da 2ª Câmara do CEPE. Na sequência, retomou-se o item em pauta. 05) Processo:
194076/2017-75 - Cancelamento do registro acadêmico de Wanderley Ribeiro Almeida (Curso de
Engenharia, Habilitação Engenharia Civil, Diurno). O relator, Consº Eduardo Todt, leu seu parecer
desfavorável ao recurso do interessado. Neste ponto, o interessado entrou na sessão via chamada de
celular, fazendo uso da palavra. Após diversos ques onamentos feitos pelos Conselheiros ao interessado,
esse re rou-se da sessão. Nesse momento, a Consª Danielle Willemann Su l de Oliveira informou que
necessitava sair da sessão. Na sequência com amplo debate, o parecer foi aprovado por unanimidade.
Após término da pauta, a Consª Nilce Nazareno da Fonte fez uso da palavra a ﬁm de repassar aos demais
Conselheiros as discussões que estão ocorrendo no Fórum dos Coordenadores de Graduação a respeito
das a vidades e aulas de forma remota, por conta da crise do COVID-19. Inicialmente relatou o histórico
desde a suspensão das a vidades acadêmicas, datada em 16/03/2020. A Consª realtou que, de forma
voluntária, cada curso iniciou um levantamento, especialmente com os alunos, sobre a possibilidade de
trabalho remoto. Informou que, a pedido do Reitor, Professor Doutor Ricardo Marcelo Fonseca, os
levantamentos feitos pelos diversos cursos fossem repassados a ele. A Consª comunicou que percebeuse, via relatos, diferentes pos de diﬁculdades e situações trazidos pelos discentes e professores.
Informou que as discussões con nuaram ocorrendo e que os Coordenadores apontaram sobre a
possibilidade de suspensão do calendário. Informou que a pedido do Reitor, ela, Professora Nilce
Nazareno da Fonte, conduzisse as discussões no Fórum de Coordenadores de Graduação es mulando o
pensamento para soluções. A Consª comunicou que elaborou um planejamento estratégico, que
encaminhou ao grupo da 2ª Câmara para leitura e comentou que está sendo elaborada uma proposta
pela PROGRAD para posterior discussão. Na sequência os Conselheiros expuseram seus pontos de vistas
e relataram suas situações. A Consª Nilce Nazareno da Fonte repassou então a fala do Reitor, para que os
diferentes sejam tratados como diferentes, fazendo-se necessária a iden ﬁcação desse grupo entre
discentes e docentes. Nesse momento, a Consª Camila Silveira da Silva informou que necessitava sair da
sessão. Após, o Consº Eduardo Todt fez uso da palavra propondo, como reﬂexão, a adoção do semestre
de 12 (doze) semanas acadêmicas, tendo em vista a ﬂexibilização do MEC quanto aos dias curriculares.
Em seguida os demais Conselheiros se manifestaram expondo suas opiniões e debatendo os diferentes
cenários do semestre. Finda a ordem do dia, e nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a
todos e encerrou a sessão da qual eu, Melina Rabelo Vieira, lavrei a presente ata.
Documento assinado eletronicamente por DANIELLE WILLEMANN SUTIL DE OLIVEIRA,
Usuário Externo, em 11/05/2020, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINÍCIUS GANDRA DE SOUZA, Usuário
Externo, em 11/05/2020, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EMERSON JOUCOSKI, PROFESSOR ENS BASICO
TECN TECNOLOGICO, em 11/05/2020, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por CAMILA SILVEIRA DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 11/05/2020, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por RUI MAGGI, PROFESSOR DO MAGISTERIO
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SUPERIOR, em 11/05/2020, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SANDRAMARA SCANDELARI KUSANO DE PAULA
SOARES, PROFESSOR ENSINO BAS/TEC/TECNOL, em 11/05/2020, às 17:00, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por KAREN FABRICIA VENAZZI, Usuário Externo, em
11/05/2020, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2671223 e o
código CRC 32D3C1BF.
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