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Colegiado Setorial 1 

Ata nº 01/2017 – 16.02.2018 2 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às treze horas e 3 

trinta minutos, reuniu-se o Colegiado do Setor de Ciências Biológicas e da 4 

Saúde, na sala 113 do Bloco M, com a presença dos seguintes membros: 5 

Fabiana Postiglione Mansani, Bruno Pedroso, Carlos Alberto Lima Utrabo, 6 

Carlos Mauricio Zaremba, Erildo Vicente Muller, Eduardo Bauml Campagnoli, 7 

Flávio Luís Beltrame, Gilberto Baroni, Gonçalo Cassins Moreira do Carmo, 8 

Iriane Eger, Jacy Aurélia Vieira de Souza, Júlio César Miné, Marcelo Ricardo 9 

Vicari, Márcia Viviane Marcon, Márcia Helena Baldani Pinto, Michele Dietrich 10 

Moura Costa, Priscileila Colerato Ferrari e Ricardo Diniz Correia de Almeida.  11 

Estavam ausentes com justificativa os seguintes membros:  Paulo Vitor Farago, 12 

Carolina Paioli Tavares, Caroline Gonçalves Pustiglione Campos, Denise 13 

Stadler Wambier e Ricardo Zanetti Gomes. Dando início, a presidente da 14 

sessão, professora Fabiana Postiglione Mansani, externou boas-vindas a 15 

todos, e parabenizou os professores Bruno Pedroso e Ana Claudia Garabeli 16 

Cavalli Kluthcovsky que assumiram a coordenação do Programa de Pós-17 

Graduação Stricto sensu em Ciências da Saúde da Universidade Estadual de 18 

Ponta Grossa – UEPG.  Na sequência, foram apresentadas as atas nº 11/2017 19 

e 12/2017 para apreciação, e não havendo objeções, foram aprovadas. Dando 20 

prosseguimento à reunião foram apresentados os seguintes processos: 1) 21 

Processo nº 21.222/2017, interessado Marcela Teixeira Godoy, relatado pelo 22 

professor Ricardo Diniz Correia de Almeida, que trata da solicitação de 23 

liberação das respectivas atividades, a fim de participar do 20th Annual 24 

International Conference on Education, a ser realizado em Athenas, na Grécia, 25 

no período de 21 a 24 de maio de 2018. Destacou que a professora não possui 26 

pendências, e que a matéria já possui aprovação em reunião departamental. 27 

Colocada em votação, a matéria foi aprovada. 2) Processo nº 04.324/2017, 28 

interessado Departamento de Medicina, relatado pela professora Fabiana 29 

Postiglione Mansani, que trata da homologação do relatório do evento: 30 

Reflexão sobre inteligência emocional. Disse que este relatório refere-se ao 31 

evento que ocorreu em 06 de março de 2017, ofertado a toda comunidade do 32 
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Setor de Ciências Biológicas e da Saúde.  Colocado em discussão, o relatório 33 

foi aprovado.   3) Processo nº 17.617/2017, interessado Alfredo Cesar Antunes, 34 

relatado pelo professor Carlos Maurício Zaremba, que trata da apresentação do 35 

relatório referente a participação no XXXI Congreso de La Asociación 36 

Latinomericana de Sociología, realizado na cidade de Montevideo, Uruguay. 37 

Homologado. 4) Processo nº 17.618/2017, interessado Constantino Ribeiro de 38 

Oliveira Junior, relatado pelo professor Carlos Maurício Zaremba que trata da 39 

apresentação do relatório referente a participação no XXXI Congreso de La 40 

Asociación Latinomericana de Sociología, realizado na cidade de Montevideo, 41 

Uruguay. Homologado. Na sequência, a presidente da sessão perguntou se 42 

haviam processos para serem incluídos na pauta, havendo a manifestação do 43 

professor Ricardo Diniz Correia de Almeida, que solicitou a inclusão do 44 

processo nº 00821/2018, que trata da solicitação de afastamento das 45 

respectivas atividades do professor Giovani Marino Favero, a fim de participar 46 

do congresso American Association for Cancer Research Annual Meeting 2018, 47 

a ser realizado na cidade de Chicago, Ilinois/USA, no período de 12 a 19 de 48 

abril de 2018. Aceita a solicitação de inclusão, a matéria foi votada e aprovada 49 

por unanimidade. Logo após, o professor Eduardo Bauml Campagnoli solicitou 50 

a inclusão do processo nº 01.290/2018, no qual a professora Márcia Helena 51 

Baldani Pinto solicita autorização para participar da banca de defesa de 52 

dissertação de mestrado de Ana Elisa Ribeiro, na Faculdade de Saúde Pública 53 

da USP, no dia 19 de fevereiro de 2018. Aceita a inclusão, a matéria colocada 54 

em votação e aprovada por unanimidade. Em se tratando de assuntos 55 

diversos, a professora Fabiana Postiglione Mansani tratou dos seguintes 56 

assuntos: 1) Proposta de trabalho para o PDI 2017-2022: Informou que o 57 

sistema de lançamentos de metas para o novo PDI ficará aberto até o final do 58 

mês de março. Propôs que fossem realizadas reuniões de trabalho setorial, 59 

para discutir as novas propostas, que ficaram agendadas para os dias 02 e 16 60 

de março de 2018. 2) Apresentou o Calendário de reuniões do Colegiado 61 

Setorial para o ano de 2018, destacando que este foi elaborado considerando o 62 

art. 26 do Regimento Geral, que dispõe sobre as reuniões do Colegiado Setor, 63 

com modificações das datas de envio de matéria para pauta e fechamento da 64 

pauta. Aprovado.  3) Informou que para utilização da sala de reuniões do Setor 65 
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de Ciências Biológicas e da Saúde será necessário agendar com a secretaria 66 

do Setor. Informou que o espaço também será disponibilizado para os 67 

acadêmicos. 4) Relembrou os coordenadores de curso que a Acolhida aos 68 

Calouros será realizada no dia 19 de fevereiro de 2018, no Auditório do PDE. 69 

Apresentou ainda, o projeto “Serviço de apoio à Saúde e ao Meio Ambiente”, 70 

que tem por objetivo integrar os acadêmicos calouros com os veteranos, e 71 

estimular os calouros a interagir com a comunidade. Explicou que cada calouro 72 

deverá escolher o projeto de apoio a comunidade de seu curso que achar mais 73 

interessante e, juntamente com um acadêmicos veteranos, deverão apresentar 74 

este à comunidade. Esta atividade será realizada no Terminal Central, e após 75 

discussão com os senhores membros deste Colegiado, ficou definido que as 76 

atividades serão realizadas nos dias 03 e 04 de abril de 2018, por ser tratar da 77 

semana em que é comemorado o Dia Mundial da Saúde. Demonstrou ainda, a 78 

intenção de criar o “Prêmio Acadêmico Destaque”.  Este visa homenagear os 79 

acadêmicos que se destacaram durante a sua formação em cursos de 80 

graduação do Setor. A proposta inicial para a escolha do acadêmico visava 81 

considerar a média de notas + participação em projetos/ações + currículo. Após 82 

discussão, ficou definido que cada colegiado de curso irá definir seus critérios, 83 

considerando a especificidade de cada curso. Sugeriu que a premiação fosse 84 

realizada no III Fórum Multiprofissional SEBISA. 5) Fórum Multiprofissional 85 

SEBISA III, a professora Fabiana informou que o evento será realizado entre os 86 

dias 01 a 05 de outubro de 2018, ressaltando que os espaços para a realização 87 

do Fórum já foram reservados. Solicitou que os senhores membros 88 

apresentassem sugestões de tema para o evento, destacando a importância de 89 

definir logo o tema. Informou que o tema: trabalho com hiperatividade/déficit de 90 

atenção já foi proposta. 6) Informou que foram instalados no Setor quatro 91 

refletores que visam aumentar a segurança no Bloco. Disse que ainda serão 92 

reinstalados os refletores próximos ao Departamento de Medicina e que será 93 

feita a manutenção nos refletores dos arredores do Departamento de 94 

Odontologia. 7) Comunicou que após o episódio de sequestro relâmpago que 95 

ocorreu na pista de atletismo, encaminhou a Reitoria o Ofício nº 06/2018, no 96 

qual solicitou providências para melhorar a segurança na UEPG. 8) Em relação 97 

ao Teste Seletivo para contratação de professor colaborador, questionou se 98 
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todas as vagas foram preenchidas, recebendo resposta positiva dos 99 

professores envolvidos no processo. 8) Informou que o Hospital Universitário 100 

Regional dos Campos Gerais encaminhou o Memorando Nº 005/DAC, no qual 101 

negou a solicitação realizada através Ofício SEBISA nº 01/2018, que 102 

atendendo o pedido dos professores que atuam junto ao HURCG, solicitou a 103 

disponibilização de um espaço para a extensão da secretaria junto à 104 

administração do Hospital.  9 ) Sobre o processo nº 00100/2018, que trata da 105 

Implantação de Centros de Diagnóstico intramuros para Combate da 106 

Tuberculose na População Privada de Liberdade, informou que após consulta 107 

junto ao Departamento de Análises Clinicas e Toxicológicas, o Setor de 108 

Ciências Biológicas e da Saúde manifestou interesse me participar do projeto. 109 

10) Informou que o professor José Fabiano Costa Justus, protocolou o 110 

processo nº 00120/2018 que propõe um convênio a ser celebrado entre a a 111 

UEPG e a Liga Acadêmica de Dissecação da UEPG, que objetiva o 112 

desenvolvimento de projetos técnicos e científicos, visando realizar estudos e 113 

atividades práticas relacionadas a dissecação de cadáveres, além de promover 114 

eventos científicos relacionados à anatomia humana e dissecação de 115 

cadáveres, e organizar e mostras capazes de divulgar estudos da área. 116 

Comentou sobre a necessidade da designação de uma comissão para análise 117 

do referido Convênio, que ficou com a seguinte composição: Paulo Vitor 118 

Farago, indicado como presidente; Carlos Alberto Lima Utrabo e Priscileila 119 

Colerato Ferrari, indicados como membros. 11) Destacou que a cerimônia de 120 

Colação de Grau dos cursos afetos ao SEBISA será realizada no dia 21 de 121 

fevereiro de 2018. 12) Propôs que este ano a colaboração para  caixinha do 122 

lanche do Colegiado Setorial será obrigatória, no valor de R$ 10,00 o que foi 123 

aprovado por todos presentes. Encerrado os informes dos assuntos diversos, a 124 

professora Fabiana Postiglione Mansani perguntou se alguém gostaria de se 125 

manifestar durante a palavra livre e não havendo manifestações, ela cedeu o 126 

espaço para a equipe da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais 127 

divulgar os projetos e eventos que serão realizados no ano de 2018. Nada mais 128 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Tatiana Possidonio 129 

Moreira lavrei a presente ata que depois de aprovada, será assinada pelos 130 

presentes. Sala de reuniões, em 16 fevereiro de 2018.  131 
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