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Aos quatro dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte, às quatorze horas, na
modalidade remota, via plataforma Microsoft Teams (Office 365), reuniu-se a Primeira Câmara
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, tendo como Presidente em exercício o
Conselheiro Guilherme Brenner Lucchesi. Presentes os Conselheiros Titulares, Adilar
Antonio Cigolini, Camila Garcia, Evelio Martin Garcia Fernandez, Isabelle Borowski,
Juliana Lucena Schussel e Monica Ribeiro da Silva. Presente ainda a Conselheira
Suplente: Maria Vitória Daskoski Sarnes. Justificaram a ausência o s Conselheiros Arion
Zandoná Filho e Michel Fleith Otuki. Havendo quórum, o Presidente declarou aberta a sessão
colocando a ata da sessão anterior, de 06.11.2020, em análise e votação: aprovada por
unanimidade. Nos informes colocada em discussão e votação a proposta de calendário das
sessões para 2021, a qual foi aprovada por unanimidade. Passou-se à Ordem do Dia: 01)
Processo: 054917/2020-16 - Afastamento do país, no período de 27/12/2020 a 30/03/2021,
para pesquisa de Pós-Doutorado em Filosofia Moderna na Université de Paris-X Nanterre,
em Nanterre-Paris/França, com ônus CAPES-PRINT. Interessada: Vivianne de Castilho
Moreira. O relator, Consº Evelio Martin Garcia Fernandez, leu seu parecer, favorável ao solicitado.
Presente a interessada, Profª Vivianne de Castilho Moreira, que pediu a palavra. Primeiramente
agradecendo o parecer e participação, a interessada informou que devido à Pandemia de
COVID-19 o governo francês adiou o início das atividades para fevereiro de 2021. Após ampla
discussão os conselheiros avaliaram que o processo deveria ser reanalisado nas instâncias
pertinentes, visto a alteração do período de afastamento. O processo foi retirado de pauta para
ser baixado em diligência, motivado pelas novas informações fornecidas pela interessada. A Profª
Vivianne de Castilho Moreira agradeceu e se retirou da sessão. 02) Processo: 059340/2020-21 -
Reformulação curricular do Programa de Pós-graduação em Genética. Interessada:
PRPPG/PPG-GEN. O relator, Consº Adilar Cigolini leu seu parecer, favorável à reforma proposta.
Em discussão e votação, aprovado por unanimidade. 03) Processo: 042499/2020-14 –
Solicitação da redução de 8 (oito) vagas para 0 (zero) vaga a ser ofertada no Processo de
Ocupação de Vagas Remanescente (PROVAR) 2020/2021 pelo Curso de Odontologia.
Interessada: COPAP/PROGRAD . Relator: Consº Arion Zandoná Filho/Relatora de vista:
Consª Juliana Lucena Schussel. A relatora de vista, Consª Juliana Lucena Schussel leu seu
parecer, favorável ao solicitado. Na ausência justificada do relator original, o Presidente lembrou
que o Consº Arion Zandoná Filho se manifestou de forma desfavorável. Em discussão e votação o
parecer de vista foi aprovado por unanimidade. 04) Processo: 018527/2020-74 - Cancelamento
de Registro Acadêmico – Ciências Biológicas – Bacharelado. Interessado: Johnathan
Alexsander Klinglel de Lima Cardoso. Relator: Consº Evelio Martin Garcia
Fernandez/Relatora de vista: Consª Camila Garcia. Registrada a presença do interessado, o
Presidente deu-lhe a palavra. O discente resumiu sua situação na instituição, citando a entrada no
ano de 2012, sua participação no Programa Ciência sem Fronteiras em 2013 e outros
acontecimentos que considerou relevantes em sua defesa. Respondeu também aos
questionamentos dos Conselheiros. Nesse momento o Presidente informou que precisaria se
retirar da sessão, assumindo a presidência a decana, Consª Monica Ribeiro da Silva. O discente
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continuou sua sustentação informando que já tinha terminado a licenciatura e que precisava de
tempo para término do bacharelado. A Presidente agradeceu a participação do aluno e pediu que
o mesmo se retirasse. O interessado agradeceu pela oportunidade de participação. Com a
palavra, a relatora de vista Camila Garcia leu seu parecer, favorável ao solicitado. Em discussão,
o Consº Adilar Antonio Cigolini elogiou o parecer da Consª Camila Garcia, e manifestou apoio à
permanência do estudante. O relator original, Consº Evelio Martin Garcia Fernandez, informou que
identificou erros processuais cometidos por parte da coordenação, mas que diante do exposto,
retiraria seu parecer. A Consª Monica Ribeiro da Silva informou entendimento de que o pedido
tratava-se de aproveitamento do curso realizado para nova habilitação. Com a retirada do parecer
do relator original, o parecer de vista foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, a Presidente agradeceu a todos e encerrou a sessão da qual eu, Cinira S. Gomes,
lavrei a presente ata.
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