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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da Sessão Ordinária da 3ª Câmara do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade
Federal do Paraná, realizada em 16 de junho de 2020.

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano dois mil e vinte, às nove horas, na modalidade remota, via
plataforma Microsoft Teams (Office 365), reuniu-se a Terceira Câmara do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, tendo como Presidente o Consº Ricardo Fernandez Perez. Presentes os Conselheiros Titulares
Bernardo Passerino Szvarça, Carlos Henrique Coimbra Araújo, Denise Siqueira de Carvalho, Eli Nunes
Marques, Marcos Minoru Hasegawa, Paula Garcia de Freitas e Valter Antonio Maier. Presentes também as
Conselheiras suplentes Eva Cristina Rodrigues Avelar Dalmolin e Silvia Cristina Osaki. Presente ainda a
Chefe da Unidade de Normatização da PROGEPE, senhora Priscilla Toporowicz Didimo. Em seguida foi
colocada em análise e votação a ata da sessão anterior, com data de 19.05.2020, a qual foi aprovada por
unanimidade. Sem informes, passou-se então à Ordem do Dia: 01) Processo: 027676/2020-24 -
Prorrogação de afastamento do país para realização de Pós-Doutorado, em caráter extraordinário.
Interessado: Roberto Dalledone Machado. O Relator, Cons° Marcos Minoru Hasegawa, fez a leitura do
seu parecer. Em seguida, a Chefe da Unidade de Normatização da PROGEPE, senhora Priscilla Toporowicz
Didimo, prestou alguns esclarecimentos. Após ampla discussão, decidiu-se pelo encaminhamento do
processo em diligência à Procuradoria Federal na UFPR. 02) Processo: 066625/2018-01 - Assunto:
Reconsideração à decisão da 3ª Câmara do CEPE que aprovou o cancelamento de registro acadêmico
por ultrapassar o prazo máximo para integralização curricular. Interessado: Rafael de Julio Ribeiro -
Engenharia Ambiental. Com a presença do interessado na sessão, a Relatora, Consª Denise Siqueira de
Carvalho, fez a leitura do seu parecer favorável ao cancelamento do registro acadêmico, em grau de
reconsideração. Na sequência, foi concedido o uso da palavra e sustentação oral ao interessado, e, após, não
havendo questionamentos, o mesmo se retirou. Após discussão, o Cons° Bernardo Passerino Szvarça
solicitou vista do processo. Neste momento houve uma sugestão de inversão de pauta entre os itens 03 e 04,
devido à presença dos interessados. Inversão de pauta aceita. Passou-se então ao item 04) Processo:
005514/2019-00 - Cancelamento de registro acadêmico por ultrapassar o prazo máximo para
integralização curricular. Interessado: Alani Drielli Stec - Tecnologia em Comunicação Institucional. O
Relator, Cons° Carlos Henrique Coimbra Araújo, fez a leitura do seu parecer. Após amplo debate com a
participação da maioria dos Conselheiros, o parecer desfavorável foi aprovado por maioria de votos (7x1),
com voto contrário do Cons° Valter Antonio Maier. O Presidente sugeriu que o parecer também fosse
encaminhado à Coordenação do curso para ciência. Sugestão aceita. Retornou-se ao item 03) Processo:
028142/2020-15 - Recurso da decisão do colegiado do programa que deferiu o desligamento do aluno
do curso de mestrado do Programa de Pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento
(PPGMADE). Interessado: Thiago Daniel Recchia. Com a presença do interessado na sessão, a Relatora,
Consª Paula Garcia de Freitas, fez a leitura do seu parecer desfavorável ao recurso. Na sequência, foi
concedido o uso da palavra e sustentação oral ao interessado, o qual manifestou sua discordância com a
decisão do colegiado e prestou os esclarecimentos solicitados pelo Presidente. Neste momento, o interessado
se retirou. Houve ampla discussão com a participação da maioria dos Conselheiros. Após, o parecer foi posto
em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. 05) Processo: 066191/2018-31 - Cancelamento de
registro acadêmico por ultrapassar o prazo máximo para integralização curricular. Interessada:
Natalia Bonotto Meciano - Design - Habilitação em Design de Produto. O Relator, Cons° Eli Nunes
Marques, leu seu parecer desfavorável ao cancelamento do registro acadêmico do aluno. Em discussão, sem
questionamentos, o parecer foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. 06) Processo:
206492/2017-23 - Assunto: Cancelamento de registro acadêmico por ultrapassar o prazo máximo para
integralização curricular. Interessado: Marcelo Ferreira da Silva Cardoso - Ciência da Computação –
Bacharelado. A Relatora, Consª Eva Cristina Rodrigues Avelar Dalmolin, leu seu parecer favorável à
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manutenção do registro acadêmico do aluno. O Presidente elogiou o parecer detalhado da relatora. Em
discussão, sem questionamentos, o parecer foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. 07)
Processo: 184186/2017-29 - Cancelamento de registro acadêmico por ultrapassar o prazo máximo para
integralização curricular. Interessado: Claudinei da Silva Santos Vendrame - Direito - Habilitação em
Direito do Estado – Diurno. Com a presença do interessado na sessão, o Relator, Cons° Ricardo Fernandez
Perez, leu seu parecer desfavorável à manutenção do registro acadêmico do aluno. Na sequência, foi
concedido o uso da palavra e sustentação oral ao interessado, e, não havendo questionamentos, o mesmo se
retirou. Após discussão, o parecer foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a sessão, da qual eu, Ana Paula Appio, Secretária, lavrei a
presente ata, que, lida e aprovada, segue assinada por todos eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE COIMBRA ARAUJO,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/08/2020, às 09:21, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SILVIA CRISTINA OSAKI, PROFESSOR 3 GRAU, em
18/08/2020, às 09:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS MINORU HASEGAWA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/08/2020, às 09:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ELI NUNES MARQUES, ADMINISTRADOR, em
18/08/2020, às 09:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DENISE SIQUEIRA DE CARVALHO, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/08/2020, às 10:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO FERNANDEZ PEREZ, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/08/2020, às 10:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por BERNARDO PASSERINO SZVARÇA, Usuário
Externo, em 18/08/2020, às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EVA CRISTINA RODRIGUES AVELAR DALMOLIN,
CONSELHEIRO (A), em 18/08/2020, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO NICOLATE MATIORO, CONSELHEIRO (A),
em 19/08/2020, às 11:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2866123 e o
código CRC C271CDC9.
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