
Colegiado Setorial

Ata nº 02/2018 – 09.03.2018

Aos nove dias do mês de março de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta

minutos,reuniu-se o Colegiado do Setor de Ciências Biológicas e da Saúde, na

sala  113  do Bloco M,  com a  presença dos  seguintes  membros:Paulo  Vitor

Farago, Bruno Pedroso, Carlos Alberto Lima Utrabo, Carlos Mauricio Zaremba,

Carolina Paioli Tavares, Caroline Gonçalves Pustiglione, Flávio Luís Beltrame,

Gilberto Baroni, Gonçalo Cassins Moreira do Carmo, Iriane Eger, Júlio César

Miné, Márcia Viviane Marcon, Márcia Helena Baldani Pinto, Michele Dietrich

Moura Costa,  Priscileila Colerato Ferrari,  Rafael  Bertoni  da Silveira,  Ricardo

Diniz  Correia  de  Almeida.  Estavam ausentes  com justificativa  os  seguintes

membros:  Denise  Stadler  Wambier,  Erildo  Vicente  Muller,  Eduardo  Bauml

Campagnoli  e  Roberto  Ferreira  Artoni.  A  professora  Fabiana  Postiglione

Mansani  estava  de  férias,  mas  compareceu  a  reunião  para  participar  das

discussões, porém sem direito a voto. Antes do início da reunião, os senhores

Fauzi Yassin e Nestor Heuko apresentaram a proposta do Curso de Hipnologia

Clínica  aos  senhores  membros  deste  Colegiado  Setorial.  Logo  após  a

apresentação, dando início a reunião, o presidente da sessão, professor Paulo

Vitor Farago, externou boas-vindas a todos, e na sequência, apresentou a ata

nº 01/2018 para apreciação, e não havendo objeções,  foi  aprovada.  Dando

prosseguimento  à  reunião  foram  apresentados  os  seguintes  processos:  1)

Processo nº 22.101/2017, interessada Caroline Tatim Saad Vargas, que trata

da solicitação de afastamento  das respectivas  atividades,  a  fim de concluir

doutorado  junto  ao  Programa  de  Pós-Graduação  em  Clínica  Cirúrgica  da

Universidade Federal do Paraná. Matéria relatada pelo professor Carlos Alberto

Lima Utrabo, que informou que a referida professora anexou os documentos

necessários ao processo, e que ela não possui inadimplências. Disse ainda,

que o afastamento já estava previsto no Plano Anual de Capacitação 2018 da

Universidade Estadual de Ponta Grossa e que o Departamento de Medicina se

manifestou favorável ao afastamento.  Em seguida, a matéria foi colocada em

discussão pelo senhor presidente da sessão, havendo o questionamento pelos

senhores membros quanto ao período do afastamento. Após discussão, ficou

definido  que  a  professora  Caroline  Tatim  Saad  Vargas  será  liberada  pelo

período  de  1  (um)  ano.  Não  havendo  outras  manifestações,  a  matéria  foi

aprovada  por  unanimidade.  2)  Processo  nº  00120/2018,  interessado  José

Fabiano Costa Justus, que trata da análise realizada pela comissão setorial

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

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

2
3
4
5



constituída pelos professores Paulo Vitor Farago, Carlos Alberto Lima Utrabo e

Priscileila Colerato Ferrari ao Convênio a ser celebrado entre a UEPG e a Liga

Acadêmica de Dissecação da UEPG. Processo relatado pelo professor Paulo

Vitor Farago, presidente da Comissão Setorial,  que informou que o referido

convênio visa integrar esforços, de maneira a criar meios para a cooperação

técnica e científica para a execução de projetos de interesse mútuo na área de

anatomia humana, salientando que constam no processo o plano de trabalho, o

estatuto da referida Liga Acadêmica e a ata da assembléia geral ordinária para

a fundação da Liga Acadêmica de Dissecação da UEPG. Explicou que seria

necessário  firmar  o convênio,  pois  assim seria  possível  a  abertura  de uma

conta junto a FAUEPG, uma vez que a Liga tem a intenção de angariar fundos

para  o  desenvolvimento  das  atividades.  Disse  que  a  comissão  apresentou

parecer favorável à aprovação pelo colegiado setorial. A matéria foi colocada

em  discussão,  e  foi  sugerido  pelos  membros  deste  colegiado  que  a  Liga

Acadêmica  fosse  registrada  como  projeto  de  extensão  e  que  o  plano  de

trabalho estendesse as atividades da referida Liga para todos os cursos do

Setor de Ciências Biológicas e da Saúde. Não havendo outras manifestações,

o  processo  foi  aprovado  por  unanimidade.  3)  Processo  nº  01577/2018,

interessado  Alessandro  Dourado  Loguercio,  que  trata  da  solicitação  de

Solicitação de afastamento das respectivas atividades, a fim de participar da

Reunião Anual da Associação Americana de Pesquisas Odontológicas, a ser

realizado em Fort Lauderdale, EUA, no período de 19 a 25 de março de 2018.

Matéria relatada pela professora Márcia Helena Baldani  Pinto,  que informou

que  os  recursos  para  o  evento  serão  custeados  através  de  Bolsa  de

produtividade em pesquisa do CNPq, e que consta no processo o aceite da

apresentação do trabalho e o cronograma de reposição de aulas, bem como a

ata  de  aprovação  em  reunião  departamental.  A  matéria  foi  colocada  em

discussão,  e  não  havendo  manifestações,  foi  aprovada.  4)  Processo  nº

01578/2018,  interessado  Alessandra  Reis  Silva  Loguercio,  que  trata  da

solicitação de afastamento das respectivas atividades, a fim de participar da

Reunião Anual da Associação Americana de Pesquisas Odontológicas, a ser

realizado em Fort Lauderdale, EUA, no período de 19 a 25 de março de 2018.

Processo relatado pela professora Márcia Helena Baldani Pinto, que informou

que no processo contam o aceite da apresentação do trabalho e o cronograma

de  reposição  de  aulas,  bem  como  a  ata  de  aprovação  em  reunião

departamental.  Salientou  ainda,  que  os  recursos  para  o  evento  serão

custeados através de Bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq.  A matéria

foi  colocada em discussão,  e  não havendo manifestações,  foi  aprovada.  5)
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Processo  nº  15.677/2017, interessado  Júlio  César  Miné,  que  trata  da

Homologação do relatório referente a participação no “FLAP XXIV Congresso

Latinoamericano de Parasitologia, em Santiago, no Chile. Processo  relatado

pela professora Márcia Viviane Marcon, que informou que o referido professor,

atendendo ao disposto no art. 4º, da Resolução CA nº 71/2016, apresentou os

certificados de participação no evento. Destacou que a matéria já havia sido

aprovada em reunião Departamental. Não havendo manifestações, a matéria

foi homologada. 6)Processo nº 01238/2018, interessado Eduardo Nascimento

Silva, que trata da Homologação da Portaria Setorial SEBISA nº 03, de 28 de

fevereiro de 2018, que aprovou ad referendum deste Colegiado o afastamento

integral de suas atividades para participar do “Sixth Bergamo Open Rhinoplasty

Course” a ser realizado na cidade de Bergamo, na Itália, no período de 12 a 20

de  março  de  2018.  Processo  relatado  pelo  professor  Carlos  Alberto  Lima

Utrabo, que informou que a matéria foi aprovada ad referendum do Colegiado

Setorial,  e que após homologada a Portaria o processo seguiria os trâmites

normais. Em seguida, a matéria foi colocada em discussão e a Portaria Setorial

SEBISA Nº 03, de 28 de fevereiro de 2018 foi homologada.  7) Processo nº

02275/2018,  interessado  Vanessa  Lima  Gonçalves  Torres,  que  solicita  a

inclusão  no  regime  de  TIDE  por  desenvolvimento  de  pesquisa.  Processo

relatado  pela  professora  Priscileila  Colerato  Ferrari,  que  informou  que  a

docente  atende  às  disposições  legais  para  ingresso  no  referido  regime  de

trabalho. A matéria foi colocada em discussão, e foi aprovada por unanimidade

pelos senhores membros deste Colegiado Setorial. Na sequência, o presidente

da sessão perguntou se  haviam processos para  serem incluídos na pauta,

havendo a manifestação do professor Carlos Alberto Lima Utrabo, que solicitou

a inclusão do processo nº 00397/2018,que trata da solicitação de afastamento

das respectivas atividades pedagógicas da professora Tatiana Menezes Garcia

Cordeiro, a fim de participar do VII Workshop Internacional do Laboratório Ítalo-

Brasileiro de Formação, Pesquisa e Práticas em Saúde Coletiva, em Borgonha,

na Itália, no período de 19 a 23 de fevereiro de 2018. Aceita a inclusão do

processo na pauta, o relator explicou que foi a referida professora foi liberada

das atividades administrativas junto ao HURCG, através da Portaria R. nº 09,

de 22 de janeiro  de 2018,  mas que havia a necessidade da liberação das

atividades  pedagógicas  por  este  colegiado  setorial.  Disse  que  a  matéria  já

possui  aprovação  em  reunião  do  Departamento  de  Medicina,  e  que  a

documentação necessária já foi anexada. Não havendo questionamentos pelos

senhores  membros,  a  matéria  foi  aprovada.  Em  se  tratando  de  assuntos

diversos,  o  professor  Paulo  Vitor  Farago  tratou  dos  seguintes  assuntos:  1)
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Indicação  do  professor  Gilson  César  Nobre  Franco  para  a  função  de

Coordenador do Núcleo Avançado da Vida – NAEVI, e do professor Leandro

Cavalcante  Lipinski  para  a  função  de  Responsável  Técnico  do  Núcleo

Avançado da Vida – NAEVI. O professor Paulo Vitor Farago explicou que está

solicitando  a  Reitoria  à  permanência  destes  professores  nas  funções  de

Coordenador e Responsável Técnico do referido Núcleo, e que, considerando a

Resolução UNIV nº 39, de 17 de dezembro de 2015, a indicação deve ser feita

pela direção do Setor de Ciências Biológicas e da Saúde, ouvido o Colegiado

Setorial.  Não  havendo  manifestações  contrárias,  as  indicações  foram

aprovadas pelo Colegiado Setorial. 2) Relembrou os senhores membros sobre

o VII, do Art. 11 do Regulamento da Política Docente da UEPG, aprovado pela

Resolução UNIV nº 21/2013, que diz que ao docente em regime de Tempo

Integral e Dedicação Exclusiva – TIDE é permitido o desempenho da prestação

de serviços de plantão de até 8 (oito) plantões mensais, cada qual de 6 (seis)

até 12 (doze) horas consecutivas, em horário diferenciado da carga horária do

seu  regime  de  trabalho,  e  que  estas  atividades  deverão  ser  formalmente

autorizadas em reunião departamental, controladas pelo chefe e fazer parte do

relatório  anual.  3)  Relatou  o  acidente  ocorrido  no  Laboratório  de

Microbiologia,envolvendo um aluno de iniciação científica e com alto risco de

explosão, pois com a quebra da bancada de mármore, rompeu a tubulação de

gás do referido laboratório, colocando em risco a vida do acadêmico. Informou

que em 27 de fevereiro de 2018 foi  realizada uma reunião com as chefias

envolvidas e os técnicos responsáveis pelo laboratório,  e naquele momento

discutiram sobre  a  importância  do  professor  acompanhar  o  acadêmico  nas

atividades  de  laboratório,  bem  como  a  utilização  de  um  formulário  de

autorização para uso dos laboratórios do SEBISA.  Na sequência, foi chamado

para  participar  da  discussão  o  professor  Gilson  César  Nobre  Franco,

Coordenador do NAEVI, que sugeriu a criação de uma comissão para elaborar

uma normativa de boas práticas e segurança em laboratórios, com a finalidade

de realizar um curso on-line sobre normas de segurança, para capacitar os

acadêmicos que irão a utilizar os laboratórios. Disse que ao vincular um aluno a

um projeto de pesquisa, ele teria que fazer uma capacitação e avaliação on-

line, assim como já acontece em outras instituições de ensino. Afirmou que

com a capacitação, o acadêmico não necessitaria ser acompanhado em todas

as atividades de laboratório  pelo  professor  orientador. A proposta  foi  aceita

pelos membros deste colegiado, havendo a sugestão da professora Iriane Eger

que  este  curso  fosse  estendido  aos  professores  orientadores.  O  professor

Carlos Alberto  Utrabo Lima destacou a importância de uma parceria  com a
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Seção de  Engenharia, Segurança e  Medicina  do Trabalho  na  condução  dos

trabalhos, ressaltando a necessidade da realização de um levantamento sobre

a segurança nos laboratórios do Bloco M, considerando a NR32. Logo após, o

professor Flavio Luís Beltrame ressaltou a importância do treinamento para a

utilização  do  laboratório,  destacando  a  necessidade  da  utilização  dos

laboratórios para fins de pesquisa nos finais de semana. Enfatizou também, a

necessidade de corrigir outras duas questões problemáticas da instituição: a

primeira é a vigilância patrimonial  da UEPG, que não controla a entrada de

pessoas na Instituição e a segunda e a questão das portas de segurança, que

são  utilizadas  na  instituição  de  forma  equivocada  sem  fiscalização.  Na

sequência, a professora Iriane Eger apontou a importância da elaboração de

mapas de biosegurança  para  o  Setor.  Ainda  sobre  o  acidente,  o  professor

Rafael  Bertoni  da  Silveira  relatou  que  em  11  anos  de  Instituição,  nunca

presenciou um acidente desta proporção e risco.  Disse ainda,  que após as

reformas  realizadas  nos  laboratórios  do  Bloco  M,  quando  foram instaladas

estas bancadas de granito, que não possuem a sustentação necessária para

garantir segurança, todos os laboratórios estão sujeitos a este mesmo tipo de

acidente, com alto grau de risco. Destacou que medidas devem ser adotadas: o

controlar a entrada de pessoas no Bloco nos finais de semana; a implantação

do  treinamento  para  os  usuários  dos  laboratórios;  e  a  realização  de  um

levantamento das falhas estruturais existentes nos laboratórios do Setor. Em

seguida, a professora Michele esclareceu que a troca de chave da porta do

Laboratório foi uma medida paliativa, mas que é necessária a solicitação de

autorização para a utilização do laboratório, para que o Departamento tenha

conhecimento  da  utilização  do  mesmo.  Dando  sequência  aos

encaminhamentos, a professora Fabiana Postiglione Mansani sugeriu algumas

ações: a curto  prazo:  1º Não aprovar projetos de pesquisa e extensão nos

Departamentos que não possuam autorização do laboratório que será utilizado.

2º A utilização da ficha de autorização para utilização dos laboratórios. 3º A

elaboração de um documento a ser encaminhado para a seção de vigilância,

expondo que eles corroborarem com as medidas adotadas por este Colegiado,

eles poderão ser responsabilizados por acidentes. 4º Constituir a comissão. A

longo prazo, destacou a importância de resgatar um documento que trata dos

focos de segurança básica, e também definir os mapas de risco. A comissão

ficou constituída pelos professores Flávio Luis Beltrame,Gilson César Nobre

Franco, Rafael Bertoni da Silveira e alguém da área da biossegurança, a ser

definido. 4) Construção PDI: informou que em reunião realizada no dia 02 de

março de 2018, foi realizada a primeira reunião para o levantamento das metas
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do Setor de Ciências Biológicas e da Saúde para o PDI 2018-2022. Disse que

encaminhou para todos os membros uma tabela com os tópicos levantados.

Destacou ainda, que no dia 16 de março de 2018 será realizada uma nova

reunião,  para  a  definição  final  das  metas  a  serem  lançadas  no  PDI.  5)

Perguntou se algum membro havia trazido sugestões sobre o tema para o III

Fórum Multidisciplinar SEBISA. A professora Priscileila Colerato Ferrari disse

que em reunião departamental os professores do Departamento de Farmácia

sugeriram discutir  o  tema relacionado ao uso de drogas lícitas e ilícitas.  O

professor Julio César Miné complementou o tema, sugerindo: “Drogas Lícitas e

Ilicitas:  a  Medicalização  na  Educação”.  O  tema  foi  aprovado  por  todos  os

presentes. 6) Em relação a organização do projeto dos calouros, perguntou se

todos  concordavam  a  data,  pois  era  necessário  solicitar  a  autorização  da

Viação  Campos  Gerais  para  a  utilização  do  local.  Após  discussão,  ficaram

mantidas  as  datas  03  e  04  de  abril  de  2018.  7)  Pediu  aos  Chefes  de

Departamento que solicitem aos professores o preenchimento dos mapas de

aula,  e  foi  informado que o  sistema da política  docente  está  apresentando

incompatibilidades,  e  por  isso  muitos  professores  ainda  não  concluíram  o

preenchimento. 8) Falou também sobre o projeto de extensão “Programa Rádio

Programet”,  da  professora  Rosana  Casagrande,  do  Departamento  de

Pedagogia,  que  visa  divulgar  os  projetos  e  ações  da  Universidade  para  a

comunidade externa, através de uma parceria com a Rádio T .  Encerrado os

informes dos assuntos diversos, o professor Paulo Vitor Farago perguntou se

alguém  gostaria  de  se  manifestar  durante  a  palavra  livre,  havendo  a

manifestação  da  professora  Carolina  Gonçalves  Pustiglione  Campos,  que

relatou  que  está  com  dificuldades  em  conseguir  monitores  do  curso  de

enfermagem para sua disciplina devido a carga horária do curso, e foi orientada

a lançar um edital solicitando monitoria em laboratório, pois este estende-se a

outros cursos, uma vez que não vincula a tutoria a disciplina codificada.Nada

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

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

presentes. Sala de reuniões, em 09 de março de 2018. 

Paulo Vitor Farago ________________________
Bruno Pedroso         ________________________
Carlos Alberto Utrabo ________________________
Carlos Mauricio Zaremba               ________________________
Carolina Paioli Tavares               ________________________
Caroline Gonçalves Pustiglione Campos ________________________
Flávio Luís Beltrame                 ________________________

Gilberto Baroni                                                   ________________________
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Gonçalo Cassins Moreira do Carmo        ________________________
Iriane Eger                               ________________________
Júlio César Miné       ________________________
Márcia Viviane Marcon ________________________

Márcia Helena Baldani Pinto ________________________

Michele Dietrick Moura Costa                          ________________________
Priscileila Colerato Ferrari ________________________
Rafael Bertoni da Silveira            ________________________
Ricardo Diniz Correia de Almeida ________________________
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