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Colegiado Setorial  1 

Ata nº 06/2018 – 22.06.2018 2 

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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, Paulo Vitor Farago, Akemi Teramoto de 6 

Camargo, Bruno Pedroso, Carlos Alberto Lima Utrabo, Carlos Mauricio 7 

Zaremba, Carolina Paioli Tavares, Caroline Gonçalves Pustiglione Campos, 8 

Denise Stadler Wambier, Dionizia Xavier Scomparin, Erildo Vicente Muller, 9 

Flávio Luís Beltrame, Gilberto Baroni, Gonçalo Cassins Moreira do Carmo, 10 

Iriane Eger, Jacy Aurélia Vieira de Souza, Marcelo Ricardo Vicari,  Márcia 11 

Viviane Marcon, Márcia Helena Baldani Pinto, Michele Dietrick Moura Costa, 12 

Priscileila Colerato Ferrari e Stella Kossatz Pereira. Estavam ausentes com 13 

justificativa os seguintes membros: Júlio César Miné, Rafael Bertoni da Silveira, 14 

Ricardo Zanetti Gomes, Roberto Ferreira Artoni. Os demais não justificaram 15 

suas ausências. Dando início, a presidente da sessão, professora Fabiana 16 

Postiglione Mansani, externou boas-vindas a todos, e na sequência, 17 

apresentou as atas nº 03/2018, 04/2018 e 05/2018 para apreciação, e não 18 

havendo objeções, foram aprovadas.  Na sequência, foram apresentados os 19 

seguintes processos: 1) Processo nº 06402/2018, interessada Lara Simone 20 

Messias Floriano, relatado pelo professor Erildo Vicente Müller, que informou 21 

que a interessada solicitou o afastamento das respectivas atividades, a fim de 22 

participar do XIII WAPR World Congress Madrid 2018, a ser realizado em 23 

Madri, Espanha, no período de 03 a 09 de julho de 2018. Aprovado. 2) 24 

Processo nº 07503/2018, interessada Ana Claudia Rodrigues Chibinski, 25 

relatado pela professora Stella Kossatz Pereira, que informou que tratava-se da 26 

solicitação das respectivas atividades, a fim de participar do 96th General 27 

Session and Exhibition of the IARD, a ser realizado em Londres, Inglaterra, no 28 

período de 22 a 29 de julho de 2018. Aprovado. 3) Processo nº  07763/2018, 29 

interessado Alessandro Loguercio Dourado, relatado pela professora Stella 30 

Kossatz Pereira, que informou que tratava-se da solicitação das respectivas 31 

atividades, a fim de participar do 96th General Session and Exhibition of the 32 

IARD, a ser realizado em Londres, Inglaterra, no período de 20 a 28 de julho de 33 

2018. Aprovado. 4) Processo nº 07765/2018, interessada Alessandra Reis 34 

Silva Loguercio, relatado pela professora Stella Kossatz Pereira, relatado pela 35 

professora Márcia Helena Baldani Pinto, que informou que tratava-se da 36 



 

Avenida General Carlos Cavalcanti, 4748 – Campus em Uvaranas – Bloco M. 
CEP 84030-900 Ponta Grossa Paraná 

Fone (42) 3220-3101 / 3220-3100 sebisasec@uepg.br 
 

Universidade Estadual de Ponta Grossa
Setor de Ciências Biológicas e da Saúde

solicitação de afastamento das respectivas atividades, a fim de participar do 37 

96th General Session and Exhibition of the IARD, a ser realizado em Londres, 38 

Inglaterra, no período de 20 a 28 de julho de 2018. Aprovado. 5) Processo nº 39 

07699/2018, interessada Denise Stadler Wambier, relatado pela professora 40 

Stella Kossatz Pereira, que informou que a interessada solicitou afastamento 41 

das atividades docentes e administrativas, a fim de participar do 96th General 42 

Session and Exhibition of the IARD, a ser realizado em Londres, Inglaterra, no 43 

período de 22 a 28 de julho de 2018. Aprovado. 6) Processo nº 05549/2018, 44 

interessada Ana Paula Veber, relatado pela professora Priscileila Colerato 45 

Ferrari, que informou que  a interessada solicitou o afastamento das 46 

respectivas atividades, a fim de participar do Operação Rondon UEPG 2018, 47 

no período de 22 de julho a 04 de agosto de 2018. Aprovado. 7) Processo nº 48 

05805/2018, interessada Rosimeire Nunes de Oliveira, referente a solicitação 49 

de inclusão no regime de TIDE por desenvolvimento de projetos. Relatado pela 50 

professora Akemi Teramoto de Camargo, que informou a interessada atende 51 

aos requisitos previstos para a inclusão no regime de TIDE e já possui 52 

aprovação em reunião Departamental. Aprovado. 8) Processo nº 07904/2018, 53 

interessado Thiago Rentz Ferreira Laginski, referente a solicitação de inclusão 54 

no regime de TIDE por desenvolvimento de projetos. Relatado pela professora 55 

Akemi Teramoto de Camargo, que informou a interessada atende aos 56 

requisitos previstos para a inclusão no regime de TIDE e já possui aprovação 57 

em reunião Departamental. Aprovado. Na sequência, a presidente da sessão 58 

perguntou se haviam processos para serem incluídos na pauta, havendo a 59 

manifestação dos professores Carlos Maurício Zaremba, Erildo Vicente Müller 60 

e  Priscileila Colerato Ferrari. O professor Carlos Maurício Zaremba solicitou a 61 

inclusão do processo nº 08627/2018, no qual o professor Nilo Massaru Okuno 62 

solicitou afastamento das atividades para participar do Programa de Mobilidade 63 

Internacional Paraná Fala Idiomas/Inglês, a ser realizado em Toronto, Canadá, 64 

no período de 06 a 31 de junho de 2018. Após aceita a inclusão da matéria na 65 

pauta, esta foi colocada em discussão e aprovada. Solicitou ainda, a inclusão 66 

do processo nº 05899/2018, referente à apresentação de documentação 67 

comprobatória da participação do professor Marcus Willian Hauser no II 68 

Encontro Internacional de Formação Docente, realizado em Bragança, 69 

Portugal, no período de 04 e 05 de maio de 2018. Processo incluído na pauta, 70 

colocado para discussão e aprovado. O professor Carlos Mauricio Zaremba 71 

solicitou também, a inclusão do processo nº 06660/2018, que trata da 72 

solicitação de inclusão no regime TIDE, por desenvolvimento de pesquisa do 73 

professor Marcus Willian Hauser, a partir do dia 1º de agosto de 2018. Ao 74 
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colocar o processo para análise da inclusão da matéria, a professora Fabiana 75 

esclareceu que conforme acordo realizado entre os membros do colegiado 76 

setorial, processos referentes à solicitação de TIDE não são objetos de 77 

inclusão na pauta, porém, como esta reunião estava agendada para o dia 29 78 

de junho e foi adiantada, colocou em votação a inclusão da matéria. Não 79 

havendo objeções dos senhores membros quanto a essa inclusão, a matéria foi 80 

colocada em votação, resultando em aprovação por unanimidade para inclusão 81 

no regime de TIDE por participação em projeto de extensão. O professor Erildo 82 

Vicente Müller solicitou a inclusão dos processos nº 01359/2018 e nº 83 

06996/2018, que foram aceitas pelos senhores membros. Informou que o 84 

processo nº 01359/2018 refere-se à apresentação de documentação 85 

comprobatória da participação da professora Clóris Regina Blanski Grden, de 86 

sua participação no 4th IPLeiria’s International Health Congress, realizado em 87 

Leiria, Portugal, no período de 07 a 13 de maio de 2018. Após a matéria ser 88 

colocada em discussão, foi homologado por unanimidade. O professor Erildo 89 

Vicente Müller, relatou ainda o processo nº 06996/2018, que se refere à 90 

solicitação de afastamento integral das respectivas atividades da professora 91 

Sandra Maria Bastos Pires, para finalizar doutorado junto ao Programa de Pós-92 

Graduação em Tecnologia em Saúde da Pontifícia Universidade Católica do 93 

Paraná, por um período de 18 meses. Informou que a professora anexou a 94 

documentação necessária e que seu nome está incluso no Plano Anual de 95 

Capacitação Docente. Em seguida, a matéria foi colocada em discussão e 96 

aprovada. Na sequência, a professora Priscileila Colerato Ferrari solicitou a 97 

inclusão dos processos nº 08776/2018 e 09541/2018. Informou que o processo 98 

nº 08776/2018, refere-se à solicitação de afastamento do professor Julio César 99 

Miné, que irá participar da Operação Rondon UEPG 2018, como Coordenador 100 

da Equipe na cidade de São João do Triunfo, no período de 22 de julho a 04 de 101 

agosto de 2018. Após os membros deste Colegiado setorial aceitarem a  102 

inclusão, a matéria foi colocada em discussão e aprovada por unanimidade. 103 

Logo após, relatou o processo da professora Stella de Bortoli, que solicitou o 104 

afastamento para participar da Operação Rondon UEPG 2018, como 105 

Coordenadora de Equipe na cidade de Rio Azul, no período de 22 de junho a 106 

04 de agosto de 2018. A professora Fabiana Postiglione Mansani ressaltou que 107 

a interessada poderá ser liberada por que vai participar de um evento de 108 

interesse institucional, uma vez que é professora colaboradora.  Após aceita a 109 

inclusão da matéria na pauta, foi colocada em discussão. A professora Carolina 110 

Paioli Tavares apontou a necessidade de repensar essa questão de 111 

afastamento dos professores colaboradores, uma vez que estes também irão 112 
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representar a instituição nos evento. O professor Gonçalo Cassins Moreira do 113 

Carmo sugeriu uma revisão na legislação que veta a liberação de professores 114 

colaboradores para participarem de eventos. O professor Carlos Alberto Utrabo 115 

Lima destacou que o que diferencia o professor colaborador e o professor 116 

efetivo é o contrato por tempo determinado, e que acredita que deve prevalecer 117 

o principio da isonomia de direitos, uma vez que desempenham as mesmas 118 

funções. A professora Fabiana destacou que devemos apontar essas questões, 119 

e deixar que os responsáveis analisem e revisem o contrato. A solicitação de 120 

afastamento da professora Stella de Bortoli foi colocada em votação, sendo 121 

aprovada por unanimidade. Não havendo outras manifestações, a senhora 122 

presidente deu início aos informes diversos, tratando dos seguintes assuntos: 123 

1) Solicitou que o agendamento de salas para o 2º semestre seja repassado ao 124 

Centro de Apoio Didático até o dia 06 de julho de 2018. 2) Informou que no dia 125 

13 de agosto de 2018, iniciará o calendário  do Curso de Medicina 2018/2019, 126 

e que o curso estará recebendo a sua 10ª turma. Disse que em comemoração,  127 

o Curso irá realizar um evento no dia 13 de agosto, e convidou os senhores 128 

membros a participarem. 3) Informou ainda, que o contrato celebrado entre a  129 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, com o Ministério da 130 

Educação/CAPES, do Sistema Universidade Aberta do Brasil, através do 131 

NUTEAD,  serão finalizados no mês de julho. Relatou haver uma indefinição 132 

sobre a prorrogação desses contratos, e que caso isso não ocorra, deverá ser 133 

realizado um remanejamento dos servidores para não paralisar as atividades.  134 

Na palavra livre, o professor Gonçalo Cassins Moreira do Carmo convidou 135 

todos a participarem da festa junina do Curso de Educação Física, que será 136 

realizada no dia 25 de junho de 2018. Em seguida, a professora Iriane Eger 137 

solicitou informações sobre o processo que trata da aprovação do novo projeto 138 

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, e foi informada 139 

pela professora Fabiana Postiglione Mansani que a Comissão setorial 140 

apresentou um parecer positivo a aprovação do referido projeto, e que 141 

considerando a exiguidade do prazo, a matéria foi aprovada ad referendum do 142 

Colegiado Setorial e encaminhado para continuidade dos trâmites. Informou 143 

ainda, que sob orientação da Reitoria desta Universidade, também foram 144 

aprovados ad referendum deste Colegiado, o processo nº 07928/2018, 145 

referente à solicitação de licença para trato de interesses particulares pelo 146 

período de 2 anos da professora Sarah Perillo de Farias Wambier e o processo 147 

nº 7825/2018, que trata da solicitação de afastamento das atividades do 148 

professor Carlos Gustavo Wambier para fins de realização de estágio Pós-149 

Doutorado no período de 01 de julho de 2018 a de 01 de julho de 2019. Em 150 



 

Avenida General Carlos Cavalcanti, 4748 – Campus em Uvaranas – Bloco M. 
CEP 84030-900 Ponta Grossa Paraná 

Fone (42) 3220-3101 / 3220-3100 sebisasec@uepg.br 
 

Universidade Estadual de Ponta Grossa
Setor de Ciências Biológicas e da Saúde

seguida, a professora Fabiana Postiglione Mansani informou que após reunião 151 

do Departamento de Medicina realizada no dia 06 de junho de 2018, na qual foi  152 

deliberada sobre a  possibilidade de que em algumas situações possam ser 153 

realizadas reuniões com consulta virtual, o Setor protocolou uma solicitação de 154 

alteração do art. art. 37, §4, do Regimento Geral da UEPG, visando incluir um 155 

parágrafo 5º com a seguinte redação: “Extraordinariamente as reuniões de 156 

departamento podem ser realizadas, por consulta virtual, obedecendo ao 157 

disposto no §3, inciso III.” Comentou ainda, que encaminhou o processo n º 158 

16.310/2017, referente a publicação dos mapas de aula, para tomada de 159 

providências pela Reitoria, uma vez que após tramitar por todos os setores de 160 

conhecimento desta Instituição, esses foram favoráveis a solicitação deste 161 

Colegiado Setorial. Dando continuidade a reunião, a professora Márcia Helena 162 

Baldani Pinto destacou que a UEPG, através da Agência de Inovação e 163 

Propriedade Intelectual, recebeu pela primeira vez, royalties referentes à 164 

comercialização da patente licenciada “Aparelho vibratório para aplicação de 165 

adesivo em substrato dental”, dos professores doutores Alessandro Dourado 166 

Loguércio e Alessandra Reis Silva Loguercio, do Departamento de 167 

Odontologia. Ressaltou que o departamento já recebeu esse recurso, e que 168 

essa conquista é importante para estimular os demais pesquisadores. Na 169 

sequência, a professora Fabiana Postiglione Mansani parabenizou a professora 170 

Denise Stadler Wambier aprovada para a área de Odontologia Integrada na 171 

Infância-Cariologia no concurso público e empossada na carreira de professor 172 

titular. A professora Denise disse que esse é um momento extremamente 173 

importante na carreira docente e agradeceu as felicitações. Finalizando a 174 

reunião, a professora Fabiana destacou que estão sendo discutidas as 175 

adequações necessárias no Laboratório de Anatomia da UEPG desde 2017, e 176 

que foram realizadas visitas aos Centros Anatômicos das Universidade Positivo 177 

- UP, Universidade Federal do Paraná – UFPR e Faculdade Evangélica do 178 

Paraná – FEPAR. Informou ainda, que no dia 21 de junho participou de reunião 179 

na Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, na qual 180 

entregou o projeto de adequações do Laboratório de Anatomia ao secretário 181 

Décio Sperandio, que sinalizou positivamente para a aprovação do projeto. 182 

Informou ainda, que terá que protocolar a proposta para que, após aprovada, a 183 

verba possa ser liberada.  Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 184 

da qual eu, Tatiana Possidonio Moreira lavrei a presente ata que depois de 185 

aprovada, será assinada pelos presentes. Sala de reuniões, em 22 de junho de 186 

2018.  187 

Fabiana Postiglione Mansani    ________________________ 188 
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